
 

 

 
Atatürk Mahallesi Girne Caddesi No:29/2 Ataşehir /İstanbul TURSAB BELGE NO: 10316  Web: 

www.gezimod.com Mail: info@gezimod.com 

0850 433 74 34    

                       
                            Belgrad Turu Ramazan Bayramı Özel 

                              ATLAS GLOBAL HAVA YOLLARI  
 
 
 

1. Gün : İstanbul - Belgrad 

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş terminali GeziMod kontuarı önünde siz değerli 

misafirlerimiz ile  buluşma. Bilet ve bagaj işlemlerinin ardından Atlas Global Havayolları 

tarifeli seferi ile Belgrad`a hareket ediyoruz. Varışa istinaden pasaport ve gümrük 

işlemlerinin ardından özel aracımızla panoramik Belgrad şehir turumuz için havalimanından 

hareket ediyoruz. Beyaz şehir anlamına gelen Kanuni Sultan Süleyman tarafından ele 

geçirilen, Belgrad panoramik turumuz sırasında Osmanlı eseri olan Kalemegdan(Kale 

Meydanı), Mora Fatihi Damat Ali Paşa Türbesi, Mehmet Paşa (Sokullu 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 Camii, 

Osmanlı`ya karşı isyanı başlatan yer olan Çukurçeşme, meşhur kafe ve dükkanlarıyla ünlü 

Knez Mihalijova sokağı, Skadarlija sokağı, St.Sava Kilises ve Cumhuriyet meydanı görülecek 

yerler arasındadır. Turumuzun ardından otelimize geçiyoruz ve konaklama. Belgrad'da 

otelimizde.Dileyen misafirlerimiz Sırp gecesi turuna katılabilirler. 

Ekstra Tur: Sırp Gecesi Turu 40 Euro 

Akşam düzenlenecek olan turumuzda Sırp mutfağının eşsiz tadlarına bakıp, müzik eşliğinde  

dolu dolu bir gece yaşayacağız 

 

2. Gün : Belgrad 

Sabah kahvaltı sonrası tüm gün serbest zaman imkanı, dileyen değerli misafirlerimiz extra 

Novi Sad - Sremski Karlovca turuna katılabilirler… 

Ekstra Tur: Tam Günlük Öğle Yemekli Novi Sad & Sremski Karlofça Turu : 75 Euro 

Bu turumuzda sabah 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 aslan çeşmesi, tarihi lise, Ortodoks ve Katolik kiliseleri göreceğimiz yerler 

arasındadır. Kahve molası sonrası yolumuza devam ediyoruz. Yol üzerinde Petro Varadin 

kalesinde Belgrad kapısı, saat kule. yukarı şehir, uzun kışla, Leopold kapısını göreceğiz. 

Ardından Novi Sad`a varış. Voyvodina, Sırbistan'ın kuzeyinde ki bir multi etnik eyalettir. 
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Ekonomik olarak Sırbistan'ın en gelişmiş bölgesidir ve başkenti Novi Sad`tır. 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 panaromik olarak görülecek yerler arasındadır. Serbest zamanın ardından 

turumuzun bitimiyle beraber Belgrad`a hareket ediyoruz ve konaklama otelimizde... 

 

3. Gün : Belgrad 

Sabah kahvaltının ardından Serbest zaman imkanı. Dileyen değerli misafirlerimiz extra olarak 

düzenlenecek olan Zemun - Avala Kulesi ve Tito`nun mezarı turumuza katılabilirler. 

Ekstra Tur: Zemun & Avala Kulesi & Tito Mezarı Turu & Tesla Müzesi : 70 Euro 

Bu turumuzda ilk olarak Zemun'a gidiyoruz. Zemun`da Avusturya-Macaristan dönemine ait 

köşkler, çarşı, meyhaneler sokağı, eski tiyatro, zemun parkı, göreceğiz. Ardından mimar 

Ugljesa Bogunovic ve Slobodan Janjic tarafından tasarlanmış olan Avala Kulesi'ne 

gidiyoruz.1999 senesinde Nato tarafından bombalanmış ve tekrardan 2010 senesinde 

yeniden açılmış olan kuleyi gezdikten sonra, 2.Yugoslavya`nın kurucusu Hırvat asıllı, Maraşel 

Tito`nun anıt mezarını ziyaret edeceğiz.13 Ocak 1953'te Yugoslavya Devlet Başkanlığına 

seçilen ve Yugoslavya'yı Sosyalist Federal Cumhuriyet haline getiren. 1974 yılında ömür boyu 

devlet başkanlığına getirilen ve 1980 yılında ölen ama şaibesi hala süren Tito`nun mezar 

ziyaretimizden sonra ki Tesla müzesi. Sırp kökenli Amerikalı mucit, fizikçi ve elektrofizik 

uzman olan Nikola Tesla, dünyadaki bilim ve teknoloji yapısını tam anlamıyla kökünden 

değiştirebilecek birçok kullanılan ve kullanılmayan deneye/buluşa da imza atmıştır. Özellikle 

elektriğin kablosuz taşınabilmesi gibi bir buluşu ve bunu kanıtlaması onun ne kadar benzersiz 

bir mucit olduğunu açıklar. Bu müzeye hayran kalacağınıza eminiz. Turumuzun ardından 

otelimize hareket ediyoruz ve konaklama otelimizde… 

 

4. Gün : Belgrad - İstanbul 

Sabah kahvaltısının ardından odaların boşaltılması ve serbest zaman imkanı. Dileyen 

misafirlerimiz extra olarak düzenlenecek olan Tekne turumuza katılabilirler. Turumuzun 

ardından havalimanına transfer. Bagaj, bilet ve check in işlemlerinin ardından Atlas Global 

Havayolları tarifeli seferi ile Istanbul Atatürk Havalimanına hareket. Varış ve turumuzun 

sonu. Başka bir GeziMod  turunda görüşmek üzere, İyi bayramlar… 

Ekstra Tur: Sava ve Tuna Nehirleri Tekne Gezisi : 25 Euro 

Bu turumuzda Sava ve Tuna nehirleri üzerinde özel teknemiz ile gezecek, Belgrad`ın güzel 

yüzünü birde sular üzerinden görme fırsatı elde edebileceksiniz. 
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DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ 

 

• Atlas Global Hava Yolları tarifeli seferi ile gidiş - dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti 

• Yerel -  profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri 

• Belirtilen kategori otellerinde 3 Gece konaklama 

• Şehir Vergileri 

• Gümrük Vergileri  

• Sabah kahvaltıları 

• Programda belirtilen panoramik şehir turları 

 

DAHİL OLMAYAN HİZMETLERİMİZ 

 

• Programda ekstra olduğu belirtilen turlar 

• Müze ve ören yeri giriş ücretleri 

• Yurtdışı Çıkış Fonu (15 TL) 

• Seyahat Sağlık Sigortası (0-65 Yaş 20 €, 65+ 40 €) 

İPTAL BİLGİSİ 
Promosyon turlarda iptal ve iade yoktur. Diğer turlarda, katılımcıdan 1 ay kalaya kadar 

yapılan iptallerde %35 cayma bedeli kesilir. İptal güvence paketi alan misafirler tur kalkış 

tarihinden 11 iş günü kalaya kadar iptal edebilir. *İptal güvence paketi hakkında Seyahat 

danışmanınızdan bilgi alabilirsiniz. 

 
 
VİZE BİLGİLERİ 
 
Bu turumuza katılacak misafirlerimizin vize almaları gerekmemektedir. Turumuz vizesiz olup, 
pasaport geçerlilik tarihinin Min: 6 Ay olması gerekmektedir. 



 

 

 
Atatürk Mahallesi Girne Caddesi No:29/2 Ataşehir /İstanbul TURSAB BELGE NO: 10316  Web: 

www.gezimod.com Mail: info@gezimod.com 

0850 433 74 34    

 

*TUR HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME* 

- Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. 10 yıldan eski pasaportlar 

yurtdışına yapılan seyahatlerde geçerli değildir  ve tur hareket tarihinden önce yenilenmesi 

gerekmektedir. 

- GEZİMOD, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey 

Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket 

tarihlerinden 48 saat önce misafirlerimiz tarafından merkez ofis aranarak yazılı teyit edilmesi 

gerekmektedir. 

- Uçuş saatlerini ve parkurunu teyit etmeyen misafirlerin iç hat bağlantı uçuş ulaşımlarında 

yaşanan değişikliklerden GEZİMOD sorumlu değildir.  

- Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik 

olabilir.  

- Uçağın ineceği şehir farklılık gösterebilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat 

değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan GEZİMOD sorumlu tutulamaz.  

- GEZİMOD, gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla 

değiştirme hakkını saklı tutar.  

- Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün/günler  gerçekleştirilebilir.  

- GEZİMOD, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 

- Programlarda belirtilen tüm otel isimler V.B. (ve benzeri) olup yıldız kategorisi ve mesafe 

olarak örnek teşkil etmek için yazılmıştır. Belirtilen isimli otelde konaklama yapılacağı 

anlamına gelmez.  

- Bu paket turda minimum katılımcı sayısı her otel kategorisi için 20 kişidir. Paket tura 

katılacak kişi sayısının yeterli olmaması durumunda 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye 

bildirilir.  

- Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez.  

- Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu taktirde gerçekleşir. 

Katılmak istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.  

- Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifin e herhangi bir nedenden dolayı belirtilen 

gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir.  

- Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen 

gezi ya da turlar yapılmaz. Alternatif turlar minimum 20 kişilik katılım olduğu takdirde 

gerçekleştirilebilir, daha az katılım olduğu takdirde rehberin insiyatifinde ve gerekli olur ise 

fiyatlar değiştirilerek gerçekleştirilebilir. Bu gezi ya da turların yapılamamasından GEZİMOD 

sorumlu tutulamaz.  

- Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dâhil değildir.  
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- 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / veya 

ilave acılan kapanan ek yataktır.  

- Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için 

geçerlidir.  

- GEZİMOD konsoloslukla müşterilerimiz arasında sadece aracı konumda olup vizenin her 

hangi bir neden ile onaylanmaması, yetişmemesi ve / veya vizede yanlışlıklar oluşması 

halinde hiçbir sorumluluğu olmayıp yolcunun hiçbir şekilde GEZİMOD dan tazminat hakkı 

yoktur.  

- Otellerde alınan kahvaltı standardı Continental kahvaltı olup grup kahvaltıları otellerde ayrı 

salonlarda alınıp münferit yolcu kahvaltılarından farklıdır.  

- Vize başvurusu için en az 6 ay geçerli pasaport ve acentelerimizden temin edebileceğiniz 

vize için gerekli evraklar listesinde belirtilen belgeler eksiksiz tur hareket tarihinden minimum 

1 ay önce yazılı onay ile acenteye teslimi gerekmektedir. 

- Turlarda kullandığımız araçlar özel olarak turizm için tasarlanmış olup, yatar koltuk ve 

içerisinde klima (ısıtma ve soğutma) bulunmaktadır.  

- Katılımcı sayısına göre otobüs, midibüs, minibüs kullanılmaktadır.  

 

 


