
 



1.GÜN /  27 Eylül 2021 Pazar 
İSTANBUL SABIHA GOKCEN  – BELGRAD [ SIRBISTAN ]         

09:00 / 09:45  
Bugün saat 06:30’da İstanbul Sabiha Gökçen   havalimanı Dış Hatlar Gidiş terminalinde 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 09:45. Yolculuğumuz ardından yerel  saat ile 
09:45’de havalimanına varışımızın ardından özel aracımız ile karşılanıyor konaklayacağımız 
otelimize transfer olacağız.  Eşyalarımızı otelimizin emanetine bıraktıktan sonra özel 
aracımızla dışarı çıkarak panoramik olarak kısa bir şehir turu yapacağız. Turumuz panoramik 
olarak birkaç meydanı görerek gerçekleşecek. 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.  Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : HOTEL  VOZAREV 3* vb.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.GÜN / 28 Eylül 2021 Pazartesi 

BELGRAD  
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından serbest saatlerimiz olacak. Geceleme 
otelimizde.  
 
 
 

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. 



3.GÜN /  29 Eylül 2021 Salı 
BELGRAD – İSTANBUL         16:10 / 18:55  

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 16:10’da 
uçuşumuzu yapacağız. İstanbul yerel saati ile 18:55’de İstanbul Sabiha Gökçen  
havalimanına varıyoruz. Anılarla dolu turumuzun sona ermesi…   
 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ :  

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

¨ Tur programı içerisinde yer alan tüm havalimanı transferleri  
¨ 3 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   

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


