
 



1.GÜN /  
İSTANBUL – BELGRAD [ SIRBISTAN ]         14:25 / 15:10  

Bugün saat 11:30’da İstanbul Sabiha Gökçen  havalimanı Dış Hatlar Gidiş 
terminalinde EJDER TURİZM yetkilileri ve rehberimiz ile buluşuyoruz. Bilet ve bagaj 
işlemlerimizin ardından PEGASUS HAVAYOLLARI tarifeli seferi ile Sırbistan’ın başkenti 
Belgrad şehrine uçuşumuzu yapmak üzere pasaport kontrolünden geçerek uçağımızın 
kapısına geçiyoruz. Uçak saatimiz 15:40. Yolculuğumuz yaklaşık 1 saat 45 dakika 
sürecek. Yerel saat ile 16:20’de havalimanına varışımızın ardından özel aracımız ile 
karşılanıyor ve hiç vakit kaybetmeden panoramik şehir gezimizi yapacağız. Cumhuriyet 
Meydanı, Terazi Meydanı ve Taş Meydan görülecek yerlerdir. Şehrin kalbi olarak sayılan 
Knez Mihajlova Caddesi'nde yapacağımız yürüyüş ile şehir turumuzu tamamlıyoruz. 
Şehri tanımamızın ardından konaklayacağımız otelimize transfer olacağız.  Akşam 
yemeğimizi yerel bir restoranda alacağız. Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : MARK HOTEL 4* vb.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.GÜN /  

BELGRAD – Şehir Turu  
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından şehir turumuza devam ediyoruz. 
Bugünkü şehir gezimizde ; kentin günlük yaşamını, önemli binaları ve şehrin ortasında 
bilinçli bir şekilde bırakıldığı iddia edilen ve NATO tarafından bombalanmış içişleri 
bakanlığının binalarını görüyoruz. Turumuzun devamında otobüsümüzden inerek 
yapacağımız yürüyüş turunda da; Bayraklı Camisi, Belgrad Kalesi, Damat Ali Paşa 
Türbesi ve Saat Kulesini gördükten sonra  otelimize dönüyoruz.  Geceleme otelimizde.  
Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesi, Askeri Müze, İstanbul Kapı, Zindan Kapı, Leopoldov 
Kapı, Stefan Lazarevic Anıtı, Nebojsa Kulesi, Kale Meydan, Saborna Kilisesi, Turumuzun 
ardından tekrar otelimize dönerek dinlenmek üzere odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme 
otelimizde. Bu akşam dileyen misafirlerimiz için ekstra gezimiz var. Bu turumuzda 
dilerseniz Tuna nehri üzerinde bir tekne gezisine katılabilirsiniz.  
 
OTELİMİZ : MARK HOTEL 4* vb. 
 
 

Belgrad Avrupa ülkesi Sırbistan'ın kuzeyinde yer alan büyük ve önemli bir şehirdir. Panoniyen ovası 
ve Balkanları birbirine bağlayan Sava ve Tuna nehirlerinin birleşim noktasında yer alır. Belgrad Orta 
Avrupa'nın gözbebeğidir. Türkiye'den vizesiz gidebileceğiniz bu şehir, hem tarih hem doğa gezginleri 
için eşsiz bir destinasyondur. Resmi dili Sırpça'dır. Belgrad'da konuşulan diğer diller Macarca, 
Makedonca, Boşnakça, Hırvatça ve Karadağca'dır fakat bu dillerin konuşulması Sırp hükümeti 
tarafından yasaklanmıştır.Türkiye saati ile Sırbistan saati arasında 1 saat fark bulunmaktadır. Türkiye 
saati Sırbistan saatine göre 1 saat ileridedir. 



 
AKŞAM YEMEKLİ TUNA NEHRİ TEKNE GEZİSİ 500 TL  
Bu turumuzda dilerseniz Tuna nehri üzerinde bir tekne gezisine katılabilirsiniz.  Tekne 
gezimiz için akşam saatlerinde otel lobisinde buluşarak dışarı çıkacağız ve Tuna Nehri 
kenarından özel teknemize binerek yaklaşık 1,5 saatlik Tuna Nehri gezimizde hem 
muhteşem manzarayı izliyor hem de keyifli bir Akşam Yemeği alıyoruz. Turumuzun ardından 
otelimizde dönüyoruz. Geceleme otelimizde 

 
3.GÜN /  

BELGRAD  
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından dileyen misafirlerimiz ekstra olarak 
günübirlik  gezi alternatiflerimizden birisini seçebilirler.  
 
1. ALTERNATİF GEZİ : KARLOFÇA TURU  NOVI SAD – SREMSKI KARLOYCI 550 TL 
Novi Sad’a gitmek için özel aracımızla yola çıkıyoruz. İlk durağımız Sremski Karlovci. Bu 
güzel kasabada 1699’da 72 gün süren görüşmeler sonrası Osmanlı Devleti ile Avusturya-
Macaristan-Venedik ve Polonya arasında Karlofça Barış Anlaşması imzalanmıştır. 
Ziyaretimizde anlaşmanın imzalandığı 4 kapılı mekanı ve burası dışında meydan, Dört Arslan 
Çeşmesi, tarihi Ortodoks ve Katolik kiliseleri göreceğimiz yerlerdendir. Kahve molası sonrası 
yolumuza devam ediyoruz ve yol üzerinde Petrovaradin Kalesi'nde Belgrad Kapısı, Saatkule, 
yukarı şehir, Uzun Kışla, Leopold Kapısı'nı göreceğiz. Ardından Novi Sad’a varıyoruz. 
Voyvodina, Sırbistan'ın kuzeyindeki multi etnik bir eyalettir. Ekonomik olarak Sırbistan'ın en 
gelişmiş bölgesidir ve başkenti Novi Sad’tır. Varışımıza takiben turumuza başlıyoruz. Burada 
yapacağımız yürüyüş turu sırasında Özgürlük Meydanı, Halk Tiyatrosu, Tuna sokağı ve sahili, 
Svetozar Miletiç Heykeli, Katolik Katedrali, Ortodoks Aya Yorgi Katedrali, Aya Nikola Kilisesi 
ve Sinagog panoramik olarak görülecek yerler arasındadır. Turumuzun ardından tekrar 
aracımızıa binerek Belgrad merkezine dönüyoruz.   



2. ALTERNATİF GEZİ  : ŞARAP BAĞLARI TURU – ÖĞLE YEMEKLİ – ŞARAP TADIMI 
: 650 TL 
Bu turumuzda özel aracımız ile kahvaltıdan sonra otelimizden ayrılıyoruz. Şehir merkezinden 
yaklaşık 1,5 saatlik  mesafede yer alan üzüm bağlarının bulunduğu çok güzel bir yöreye 
gideceğiz. Bu yörede çok sayıda üzüm bağları mevcuttur. Ve birçok şarap yapım evi bölgede 
bulunur. Güzel vadiye ulaştıktan sonra ilk olarak şarap yapımı hakkında üzüm bağlarından 
başlayan turumuza şarapların mahzende kalışı ve  şişelenen kadar ki serüvenini 
profesyonellerden dinliyoruz. Ardından bağ içerinde yer alan masalarımıza kurularak bizleri 
bekleyen keyifli bir öğle yemeğimizin tadını çıkaracağız. Öğle yemeğimizi almadan önce 
şarap bağlarında yetişen üzüm çeşitleriyle yapılan şaraplardan tatma imkanı da bulacağız. 
Bu eğlenceli gezimizi bitirdikten sonra muhteşem doğayı izleyerek yolumuza devam 
edeceğiz ve akşam saatlerinde Belgrad’a geri dönüyoruz.  
Bu akşam dileyen misafirlerimiz için ekstra gezimiz var.  
 
OTELİMİZ : MARK HOTEL 4* vb.  

 
 
 

4.GÜN /  
BELGRAD – İSTANBUL         10:45 / 13:30  

Sabah kahvaltımızı otelimizde aldıktan sonra eşyalarımızla birlikte havalimanına 
gitmek üzere yola çıkıyoruz. Bilet ve bagaj işlemlerimizin ardından pasaport kontrolünden 
geçerek İstanbul’a dönmek üzere Pegasus Havayolları tarifeli seferi ile saat 12:15’de 
uçuşumuzu yapacağız. İstanbul yerel saati ile 13:30’da İstanbul Sabiha Gökçen 
havalimanına varıyoruz. Anılarla dolu turumuzun sona ermesi…   
 
 
 
 
 
 
 
 



FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ :  

¨ İstanbul (Sabiha Gökçen)-Belgrad -İstanbul (Sabiha Gökçen) arası Pegasus 
HAVAYOLLARI ile ekonomi sınıfı uçak biletleri, bu uçuşun vergileri, 20 kg tek bagaj 
taşıma hakkı. 

¨ Panoramik Belgrad Şehir Gezisi  
¨ Belgrad’da AKŞAM YEMEĞİ 
¨ Tur programı içerisinde yer alan tüm havalimanı ve tur transferleri  
¨ Türkçe Rehberlik Hizmeti 
¨ 4  yıldızlı otellerde oda & kahvaltı konaklama  
¨ Zorunlu Seyahat Sağlık Sigortası  
¨ COVID-19 Zorunlu sigortası 
 

FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER :  

• Yurtdışı Çıkış Harcı ( 50 TL ) 
• Kişisel Harcamalar 
• Programda belirtilmeyen turlar, transferler, ören yeri ve müze giriş biletleri 
• Programda açıkça belirtilmeyen yemekler ve diğer ekstralar  
• Tüm yabancı servis tipleri (Bölgelerde hizmet veren tüm yabancı yerel rehberler, 

şoförler, garsonlar, otel çalışanları ve sınır geçişlerinde hizmet veren valiz taşıyıcıları 
için tavsiye edilen min. ücret kişi başı 120 TL’dir. Havalimanında toplanır ve bölgede 
misafirlerimiz adına yabancı personellere takdim edilmek üzere tur liderine teslim 
edilir.  

• Ekstra Turlar   
1. Karlofça Turu 550 TL   
2. Şarap Bağları Turu  ÖĞLE YEMEKLİ   650 TL  
3. Tuna Nehri Tekne Turu AKŞAM YEMEKLİ  500  TL  

 

Pasaportunuzun geçerlilik süresi dönüş tarihinden minimum 8 ay ileri tarihli olmalıdır.  


