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                            Saraybosna – Belgrad Turu  

                            PEGASUS HAVA YOLLARI   

 

1. Gün: İstanbul-Saraybosna 
 
Saraybosna ile başlayacak olan turumuz için Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş 
Terminali GeziMod kontuarında 12:55'de buluşuyoruz. Pasaport ve bagaj işlemlerinin 
ardından Pegasus Hava Yolları ile saat 4:05'da Saraybosna`ya hareket ediyoruz. Yolculuğun 
ardından saat 17:00'de (Yerel Saat ile) varışımız gerçekleşiyor. Bagaj ve pasaport işlemlerinin 
ardından Saraybosna şehir turu için havaalanından özel aracımız ile ayrılıyoruz. Şehrin 
merkezine varışımızla birlikte, şehrin simge yapılarından olan merkez kütüphane binasının 
önünde otobüsümüzden inip yürüyerek yapacağımız şehir turuna başlıyoruz. Merkez 
kütüphane, hikayesini dinlediğinizde çok şaşıracağınız Inat Kuca, Osmanlı döneminde inşa 
edilmiş Latin Köprüsü ve 1.Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olan Avusturya-
Macaristan arşidükü Franz Ferdinand ve eşinin vurulması olayının yaşandığı noktayı 
gördükten sonra şehrin kalbi Başçarşı'ya doğru devam ediyoruz. Osmanlı 
İmparatorluğu'nda bir gelenek olan sebili ve adını bu eserden alan Sebil Meydanı ile devam 
eden turumuz, tarihi yapısını halen korumuş Başçarşı sokaklarında devam edecek. Kurşunlu 
Medresesi, Morica Han, Gazi Hüsrev Bey Camii ve Saat Kulesi göreceğimiz diğer eserler. 
Şehrin en popüler caddesi Ferhadija'da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dönem 
mimarisini yansıtan binalar, Katolik Katedrali, Markale Pazarı, kapalı pazar yeri ile devam 
edecek turumuz 2.Dünya savaşı kurbanları anısına yapılan Sönmeyen Ateş Anıtı'nda sona 
erecek. Şehir turumuzun ardından alışveriş ve yemek gibi ihtiyaçlarınız için serbest 
zamanımız oluyor. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından ekstra olarak 
düzenlenecek Vrelo Bosne-Savaş Tüneli turuna katılabilirler. Tur bitiminde otelimize 
transfer, geceleme Saraybosna otelimizde. 
 
Ekstra Tur: Savaş Tüneli Turu: 35 Euro 
Turumuzda ilk olarak yakın geçmiş zamanda yaşanan iç savaşta şehrin kuşatma sırasında 
hayata bağlanmasını sağlayan savaş tünelini ve müzesini ziyaret ediyoruz. Tünelin ziyarete 
açık kısmını görme şansına sahip olacağımız ziyaretimizde, izleyeceğimiz video ile duygusal 
anlar yaşayacağız. Savaş tüneli ziyaretimizin ardından Vrelo Bosne'yi ziyaret 
ediyoruz. İgman Dağı'nın eteklerinde yer alan ve Bosna Nehri'nin kaynağını oluşturan Vrelo 
Bosne, yeşilin her tonunu bir arada bulabileceğiniz, dereler, şelaleler ve göletlerden oluşan 
inanılmaz güzellikte doğal bir parktır. Rehberimizin bildireceği toplanma saatine kadar 
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verilecek serbest zamanda; bir kahve molası verebilir, parktaki kuğu ve ördeklerle çok güzel 
fotoğraflar çekebilirsiniz.. 

 
2. Gün: Saraybosna (Mostar-Poçitel) 
 
Uyandırma ve kahvaltının ardından günümüz şehri daha yakından tanımak ve fotoğraflamak 
için serbest olacaktır. Dileyen misafirlerimiz rehberlerimiz tarafından düzenlenecek tam 
günlük öğle yemekli Mostar-Poçitel ekstra turuna veya Akşam rehberimiz tarafından 
düzenlenecek olan Boşnak gecesi programımıza katılabilirler. 
Geceleme Saraybosna otelimizde.  
 
Ekstra Tur: Öğle Yemekli Mostar Poçitel Turu: 60 Euro 
Mostar'a varışımızla birlikte yapacağımız panoramik şehir turunda göreceğimiz en önemli 
eser şehrin simge yapısı Mostar Köprüsüolacak. Şehrin kalbinden geçen Neretva 
Nehri'ne Mimar Sinan'ın öğrencilerinden Mimar Hayreddin tarafından 1566 yılında 456 adet 
kalıp taş ile inşa edilen Mostar Köprüsü şehre de adını verecek kadar önemli 
bir Osmanlı şaheseredir. Köprü, 1993 yılının Kasım ayında Hırvat topçularının günlerce süren 
ateşi sonucunda yıkıldı. Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, UNESCO ve Dünya 
Bankası'nın da desteğiyle bir Türk firması tarafından, nehirden çıkan orijinal taşları da 
kullanılarak yeniden inşa edilen köprü 2004 yılında tekrar açılmıştır. Mostar eski 
şehrinin Arnavut kaldırımlı dar sokaklarından yürüyerek ulaşacağımız Koski Mehmet Paşa 
Camii göreceğimiz bir diğer önemli eser olup, aynı zamanda en güzel köprü fotoğrafını 
çekebileceğimiz noktadır. Turumuzun ardından öğle yemeğimizi alacağımız restorana hareket 
ediyoruz. Öğle yemeğinin bitiminde rehberimizin bildireceği toplanma saatine kadar alışveriş 
ve kişisel keşifleriniz için serbest zaman. Serbest zamanın bitiminde otobüsümüzde 
toplanıyor ve Poçitel'e doğru hareket ediyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırdaki karakol 
köyü konumundaki,UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan Poçitel, 1471 
yılında Osmanlı İmparatorluğu'na geçmiş ve elden çıktığı 1878 yılına kadar stratejik önemini 
korumuştur. Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan köyde çok güzel 
fotoğraflar çekebilirsiniz. 
 
 

Ekstra Tur: Boşnak Gecesi Turu: 45 Euro 
Saraybosna'nın otantik bir restoranında alacağımız akşam yemeğimizde 
enfes Boşnak yemeklerinin tadına, yerel müzisyenlerin çalacağı Balkan müzikleri eşliğinde 
bakacak ve unutulmaz bir Balkan Gecesi yaşayacağız. 
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3. Gün: Saraybosna-Belgrad 
 
Uyandırma kahvaltı ve odaların boşaltılmasının ardından Belgrad'a doğru yola 
çıkıyoruz. Belgrad'a varışımızın ardından panoramik Belgrad turumuzda, Kale Meydanı, 
Askeri Müze, İstanbul Kapı, Saat Kulesi, Damat Ali Paşa Türbesi, Zindan Kapı, Leopoldov 
Kapı, Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi, Stefan Lazerevic Anıtı, Nebojsa Kulesi, Saborna 
Kilisesi, Cumhuriyet Meydanı, Terazi Meydanı ve Taş Meydan görülecek yerler arasındadır. 
Turumuzun ardından otelimize transfer ve odalara yerleşme. Geceleme Belgrad otelimizde. 

 
4. Gün: Belgrad (Novi Sad-Karlofça-Fashion Park) 
 
Ekstra Tur: Öğle Yemekli Novi Sad - Karlofça - Fashion Park Turu 70 Eur  
Voyvodina, Sırbistan'ın en kuzey sınırında yer almakta olup, ekonomik olarak Sırbistan'ın en 
gelişmiş bölgesidir. Turumuzda ilk olarak Sremski Karlovci (Karlofça) kasabasını ziyaret 
edeceğiz. Geçmişi M.Ö. 7000 yılına kadar dayanan kasaba tarihte her zaman önemli bir yer 
edinmiştir. İlk Sırp ortaokulu ve yüksekokulu burada kurulmuştur. Sremski Karlovci, 1922'ye 
kadar Sırp Ortadoks Kilisesi'nin merkezi olmuştur. Şehir meclisi, Katolik Kilisesi, Dört 
Aslan Çeşmesi göreceğimiz diğer önemli eserlerdir. Kasaba, 1699 yılında 
imzalanan 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 Sadmanzarası 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. 
 
Ekstra Tur: Sırp Gecesi Turu: 45 Eur  
Yerel lezzetleri Balkan müzikleri eşliğinde tadabileceğiniz unutulmaz bir gece yaşayacaksınız. 

 
5. Gün: Belgrad-İstanbul 
 
Uyandırma, kahvaltı ve odaların boşaltılmasının ardından transfer saatine kadar serbest 
zaman veriyoruz. Rehberimiz tarafından belirlenen saatte havalimanına transferlerimiz 
gerçekleşiyor. Bilet pasaport ve bagaj işlemlerinin ardından Pegasus Hava Yolları ile saat 
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15:45`de İstanbul`a hareket ediyoruz. 19:30`da İstanbul`a varış ve turumuzun sonu. Bir 
başka GeziMod turunda görüşmek dileği ile… 

 
 

      FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ  

 

Pegasus Hava Yolları Tarifeli Seferi İle Gidiş – Dönüş Uçak Bileti 

       Yerel profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri, 

       3*/ 4*  otellerde 4 Gece oda kahvaltı konaklama, 

      Şehir vergileri 

      Programda belirtilen panoramik şehir turları 

 
- 1618 Nolu Turizm kanununa göre zorunlu seyahat sigortası 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ 

Seyahat Sağlık Sigortası 20 € 

Yurtdışı Çıkış Harcı 15 ₺ 

Tüm Otel Ekstraları 

Öğle ve akşam yemekleri 

Şoför, restoran vb. hizmet ve yerel servis tipleri 

*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 

http://www.gezimod.com/
mailto:info@gezimod.com


 

 

 
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    

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.  

- 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. 
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- 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.  

VİZE BİLGİLERİ 

Pasaportunuzun  temdit süresi seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay  olmalı ve 

pasaportunuzda enaz 2 adet boş vize sayfası bulunmalıdır. ( Eski tip pasaportlarda sadece 

‘’vizeler’’ yazan bölümüne vize basılmakta ‘’ Gümrük ve Döviz Kayıtları’’ile ‘’Açıklamalar’’ 

yazan bölümlere vize tatbik edilmemektedir.)  

Yırtılmış yada sökülmüş olan  pasaportlar vize başvurusunda konsolosluklar tarafından  kabul 

edilmediğinden dolayı pasaportunuzu mutlaka yenilemeniz gerekmektedir. 

Eski tip pasaportlarınızı süresi bitene kadar kullanılabileceğinizi, bununla beraber  Schengen 

ülkelerinin  ortak kararı  gereği  ilk  alındığı günden itibaren 10 yılı aşmış olan pasaportların 

vize başvurularının  kabul edilmediğini önemle hatırlatırız.     

Tüm vize başvurularınızda Vize sayfaları dolmuş  veya iptal edilmiş olsa bile  eski 

pasaportlarınızı vize müracaatı  sırasında göstermenizin sizin için bir ‘’Referans’’olacağını 

unutmayınız. 

Vize hakkında detaylı bilgi ve evraklar için Seyahat Danışmanınızla görüşebilirsiniz. 

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. 
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