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Yılbaşında Balkanların Yeni Gözdesi Ve Gece Hayatı ile Meşhur Belgrad Turu  
                           3 Gece konaklamalı 4 gün Niş,Belgrad , Novi Sad Sofya, Plovdiv Turu                           
                                                       28 Aralık 2018 – 01 Ocak 2019 

1.Gün  28 Aralık         İstanbul – Kapıkule  – Sofya

Siz Konuklarımızı  21:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi otoparkı, 22.15 Beşiktaş Yıldız Camii, 23.00 Bakırköy Ömür Plaza dan 
karşılayarak seyahatimize başlıyoruz. Çorlu ,Edirne , güzergahını takip ederek  Kapıkule Türk sınırına varış. 

2.Gün  29 Aralık           Sofya & Niş 
Türk(Kapıkule) Ve Bulgar (Kapitan Andreevo) Sınır kapılarındaki pasaport ve gümrük işlemlerin sonrası Haskovo,Sofya otoyolu
takip  edilerek  Sofya’ya  yolculuk,sabah  saatlerinde   dinlenme  tesisinde  kahvaltı  molası  (extra).  Kahvaltı  sonrası  Sofya’ya
hareket.Rehberimizin anlatımları eşliğinde Sofya’ya varış ve şehir turu. 3000 yıllık tarihiyle dünyanın en eski kentlerinden biri
olan  Sofya’da  başlıca  tarihi  eserler  şehre  adını  veren  St  Sophia  heykeli,  Aya  Sofya  Kilisesi,Rotonda  Kilisesi,Rus  Kilisesi,
Başbakanlık   ve  Parlemento  binaları,  Alexander  Nevski  Katedrali,  Sofya  Üniversitesi,  Banya  Başı  Camii  görülecek  yerler
arasındadır.Şehir  turu  sonrası  kısa  bir  serbest  zaman  sonrası  Sırbistan’nın  Niş  Kentine  hareket  ediyoruz.Bulgar  &  Sırp
Sınırındaki  pasaport  ve  gümrük  işlemleri  sonrası  Sırbistan’ın Belgrad ve Novi  Sad’dan  sonra  üçüncü  büyük  şehri olan,
Balkanlarda yer alan en eski yerleşim birimlerinden biri ve tarih boyunca Doğu ve Batı arasında bir köprü görevi görmüş Niş
şehrine varıyoruz. Kral Milan Meydanı, Niş kalesi ve İstanbul kapısı,Lapidarium ve Katedral panaromik olarak görülecek yerler
arasındadır.Şehir turu sonrası otelimize yerleşme ve serbest zaman

3.Gün  30 Aralık         Belgrad
Otelde alacağımız sabah kahvaltısı sonrası hareket ile rehberimizin anlatımları eşliğinde  Belgrad’a varışımızın ardından şehir
turunda Osmanlı eseri olan Kalemegdan (Kale Meydanı), Mora Fatihi Damat Ali Paşa Türbesi, Mehmet Paşa (Sokollu Mehmet
Paşa) çeşmesi, Belgrad galibi heykeli, Fikirbayır, Stambol (İstanbul) Kapısı, Askeri müze, Saat Kapı ve müzesi, Nebojsa kulesi,
Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği nokta, Bayraklı Cami, Osmanlı’ya karşı isyanı başlatan yer olan Çukurçeşme, meşhur kafe
ve  dükkânlarıyla  ünlü  Knez  Mihalijova  sokağı,  St.  Sava  Kilisesi,  Cumhuriyet  meydanı  görülecek  yerler  arasındadır.  Şehir
turumuzun  ardından  otelimize  transfer  ve  dinlenme,  geceleme  otelimizde.  Dileyen  misafirlerimiz  akşam  ekstra olarak
düzenlenecek müzikli ve eğlenceli Sırp Gecesi turuna katılabilirler. Bu turumuzda hem Sırp mutfağını yakından tanıma, hem
de Balkan ezgileri eşliğinde keyifli bir gece sizleri bekliyor. Tur sonrası otelimize transfer. Dileyen misafirlerimiz, sabahın ilk
ışıklarına kadar Belgrad’ın meşhur gece hayatında keyifli zaman geçirebilirler.  Ekstra Sırp Gecesi Turu: 45 Euro (Fiks menü
yemek ve limitli alkollü veya alkolsüz içecek dahildir.)

4.Gün  31 Aralık       Belgrad Karlofça - Novi Sad ve Fashion Park Outlet  turu  (ekstra tur)
Sabah kahvaltısının ardından tam gün serbest zaman veriyoruz . Dileyen misafirlerimiz ekstra  Karlofça - Novi Sad ve Fashion
Park  Outlet  turuna katılabilirler. Bu  turumuzda  Sırbistan'nın  Voyvodina  özerk  bölgesine  doğru  yola  çıkıyoruz.
Voyvodina, Sırbistan'ın en kuzey sınırında yer almakta olup, ekonomik olarak Sırbistan'ın en gelişmiş bölgesidir. Turumuzda ilk
olarak bizim tarihimizde de önemli bir yere sahip olan Sremski Karlovci (Karlofça) kasabasını ziyaret edeceğiz. Geçmişi M.Ö.
7000 yılına kadar dayanan ve tarihte her zaman önemli bir yere sahip olan kasaba, ilk Sırp ortaokulu ve yüksekokuluna ev
sahipliği yapmıştır. 1922'ye kadar Sırp Ortadoks Kilisesi'nin merkezi olan Karlofça'da göreceğimiz diğer eserler; şehir meclisi,
Katolik  Kilisesi,   Dört  Aslan Çeşmesi olacak.  Kasaba,  Osmanlı  İmparatorluğu'nun gerileme döneminin başlangıcı  sayılan ve
büyük çapta toprak kaybedilen ilk anlaşma olan,1699 tarihli Karlofça Anlaşması ile Osmanlı tarihinde de önemli bir yer tutar.
Anlaşmanın  imzalandığı  tepede  yer  alan  Barış  Şapeli'ni  de  ziyaret  ediyoruz.  Verilecek  kısa  serbest  zamanda Karlofça'nın
meşhur  'Bermet'  şaraplarından  ve  balından  satın  alabilirsiniz.  Burada  yapacağımız  turun  ardından  Voyvodina  Eyaleti’nin
başkenti Novi Sad’a doğru hareket ediyoruz. Kısa bir yolculuğun ardından ilk durağımız Petrovaradin Kalesi olacak. Kısa  bir
yürüyüş  turu  ile  gezeceğimiz  kaleden muhteşem  Novi  Sad  manzarası  etkileyicidir.  Daha  sonra  Novi  Sad'ın  merkezine
hareket. Albert  Einstein'ın da bir süre yaşadığı şehirde yapacağımız yürüyüş turu sırasında özgürlük meydanı, Svetozar Miletiç
Heykeli,  Katolik Katedrali,  Ortodoks Aya Yorgi Katedrali,  Aya Nikola Kilisesi ve Sinagog panoramik olarak görülecek yerler
arasındadır. Burada verilecek serbest zamanda bu hareketli şehirde yer alan kafelerin  tadını çıkarabilirsiniz.  Öğle yemeğimizi
tur  esnasında  yerel  bir  restoranda  alıyoruz.  Turumuzun  bitiminde  dünya  markalarını  ucuza  bulabileceğimiz  ve  indirimli
alışveriş  yapabileceğimiz  Fashion  Park  Outlet  Center'a  uğruyoruz.  Burada  verilecek  serbest  zamanın  ardından  otelimize
transfer.Akşam  dileyen  misafirlerimiz  ile  Yeni  Yılı  karşılamak  üzere  extra  taverna  turumuzu  yapıyoruz. Bu  gezimizde
rehberimiz eşliğinde ışıklar altında Belgrad Şehri’ni görüp, ünlü Knez Mihailova caddesinde Belgrad’ın meşhur gece hayatına
da Yeni Yılı Karşılayabilir ve eğlenebilirler. Akşam Konaklalama otelimizde.

https://www.sahindogan.com/novi-sad-gezi-rehberi
https://www.sahindogan.com/belgrad-gezi-rehberi
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 Öğle Yemeği Dahil Karlofça -Novi Sad  - Petrovaradin Kalesi - Fashion Park Outlet turu    :  Kişi Başı  70 €  

4.Gün  01 Ocak           Sofya – Plovdiv - İstanbul 
Sabah Kahvaltı sonrası rehberimizin belirleyeceği saat de hareket ile Sırp ve Bulgar sınırındaki pasaport ve gümrük işlemlerini
takiben Sofya Plovdiv Karayolu üzerinden Kapıkule sınır kapısına yolculuk. Yol güzergahında yapacağımız panaromik Plovdiv
Şehir  turu  sonrası  Kapıkule  sınır  kapısında    Pasaport  ve  Gümrük  işlemlerini  takiben  İstanbul’a  varış  ve  misafirlerimizin
alındıkları noktalara bırakılması.

Tek kişi , çocuk ve 3 . kişi ücretleri
Belirtilen ücretler iki kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar. Tek kişi konaklayacak misafirlerimiz fırsat koduna ilaveten acenteye 70 €  
fark  ödemelidir.03-12 yaş çocuk ücreti iki büyük yanında konaklanması halinde 699,90 TL + zorunlu ücretler olarak acenteye ödenir.Bir 
büyük + 1 çocuk konaklamalarda iki adet fırsat kodu satın alınmalıdır.

Tur Ücretine Dahil olan hizmetler
*Gidiş ve Dönüş Ulaşım.
*Rehberlik hizmetleri.
*Belgrad da Tullip İnn , Rex veya benzeri otelde 3  gece oda kahvaltı konaklama.
*Mesleki Sorumluluk  sigortası ( 65 yaş üstü misafirler 10 € fark öderler)

Tur Ücretine Dahil olmayan hizmetler
* Sınır Geçiş ,ayakbastı,konaklama vergileri ve Belgrad şehir turu için 55 € kayıt ile birlikte acenteye ödenecek olup zorunludur.
*Müze ve ören yeri giriş ücretleri isteğe bağlı olup misafirlerimize aittir.
*Extra ve Program dışı geziler,kişisel harcamalar.
*Yurt dışı çıkış vergisi 15 TL ( tur hareketinden önce bankaya yatırılması tavsiye edilir).
*Bulgaristan vizesi ve hizmet bedeli 110 € , Schengen vize ve hizmet bedeli 120 € dur.

Rezervasyon Detayları
a-Kod alım işleminizi takiben info@leggotur.com a Kupon Kodlarınız ile Rezervasyon Yaptırabilirsiniz. Yaptırmış olduğunuz rezervasyon  
sonucunda kişisel mail adresinize Tur Kayıt formunuz  gönderilecektir.Tur Kayıt formu tarafınıza ulaştıktan sonra çıktısını alarak  faks 
numarasına imzalanarak gönderilmek zorundadır. Tarafımıza imzalı olarak ulaşmayan sözleşme sahibi turumuza katılım sağlayamaz.
b- Tarafınıza gönderilen Tur Kayıt formunun  çıktısını tur esnasında yanınızda bulundurmanız zorunludur.
c-Rezervasyon yaptırılan kişi için gerekli irtibat bilgilerinin verilmesi zorunludur. Tarafımıza bu bilgiler eksik verildiği takdirde oluşabilecek 
olası aksiliklerde Leggo Tur Sorumlu tutulamaz.
d-Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaranızı, doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza belirtiniz.

Rezervasyon iptali , değişiklik ve tur programının uygulanması
Misafirler, İptal ve değişiklik taleplerini Yurt içi turlarda hareket tarihinden -14-  gün öncesinden Yurt dışı turlar da ise 21 Gün öncesinden 
acenteye yazılı olarak bildirmekle ve acentenin onayını almakla yükümlüdür aksi takdirde fırsat kodları kullanılmış sayılacaktır.Bayram, 
yılbaşı  ve Resmi tatil dönemi turlarında ise bu süre Yurt içi ve Yurt dışı trular da  30 gündür. Uçaklı Turlarda ise rezervasyon sonrası iptal  ve 
değişiklik talepleri kabul edilmeyip fırsat kodları kullanılmış sayılacaktır.
Tur programında yer alan güzergah üzerinde oluşabilecek tüm mücbir sebeplerde araç rehberi güzergahta ve tur programda değişiklik 
yapabilir ve acente bu durumdan sorumlu tutulamaz.
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde acente geziyi bir sonraki doluluk tarihine kaydırma hakkını saklı tutar.Konaklamalı turlar da hareket 
tarihinden önce 2 gün, günübirlik turlar da ise 1 gün önceden acente misafirlerine bildirimde bulunur.
Acente  Ve Acente rehberi gerek duyulan hallerde ve katılımcı sayısında oluşabilecek değişiklikler sebebi ile  tur programının akışını daha 
verimli hale getirebilmek amacı ile gezilecek yerlerin güzergahında,konaklama yapılacak Otellerde ve kullanılacak araç tiplerinde 
(Otobüs,minibüs,midibüs)  ve geçilmesi planlanan sınır kapılarında değişikliğe gidebilir.Turu satın alan misafirler kendileri ve refakatçileri 
adına bunu kabul etmiş sayılırlar.
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