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İZMİR ÇIKIŞLI OTOBÜS İLE

ORTA AVRUPA TURU

Belgrad – Budapeşte – Estergon – Visegrad – Szentendre – Bratislava – Prag – Karlovy Vary
Cesky Krumlov – Viyana – Baden – Novisad – Sofya

Bulgaristan – Sırbistan – Macaristan – Slovakya - Çek Cumhuriyeti – Avusturya
Estergon&Visegrad Szentendre-Bratislava-Karlovy Vary-Cesky Krumlov Turları Fiyata Dahil
8 SABAH KAHVALTISI | 2 AKŞAM YEMEĞİ | 3-4 YILDIZ OTELLER’DE KONAKLAMA

YOĞUN İSTEK ÜZERİNE 5 EKİM 2018 HAREKET
DOLU DOLU 10 GÜN SADECE 479

€

9’A VARAN TAKSİT İMKÂNI

1.GÜN
: İZMİR – ÇANAKKALE - KAPIKULE
Akşam saatlerinde belirlediğimiz noktalardan siz değerli misafirlerimizi alarak yolculuğumuza başlıyoruz. Molalar ile
birlikte Çanakkale, Gelibolu, Edirne üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı’na ulaşarak buradaki pasaport işlemleri sonrası
ülkemize kısa bir süre için veda ediyoruz.
2.GÜN
: KAPIKULE – BELGRAD’DA KONAKLAMA 4* OTEL
AKŞAM YEMEĞİ FİYATA DÂHİL
Yolculuğumuzun ardından öğlen saatlerinde Belgrad’a varışımız sonrası panoromik şehir turumuza başlıyoruz. Bu
turumuzda göreceğimiz yerler arasında Yeni Belgrad, Usce Alışveriş merkezi, Tarihi Brankov Köprüsü, Taş Meydan,
Slaviya Meydanı, Aziz Sava Kilisesi, Eski Saray, Yeni Saray ve meclis binası, Kanuni Sultan Süleyman tarafından
fethedilen Kale Meydan, Mora fatihi Damat Ali Paşa Türbesi, Belgrad galibi heykeli, Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi,
Askeri müze, saat kapı ve müzesi, İstanbul Kapı, Nebojşa Kulesi, Saborna Kilisesi; Kale Meydan gördükten sonra
Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyüş turumuza başlıyoruz. Belgrad’ın en hareketli Caddesi ve adını Sırbistan III.Prensi
Mihailova’dan alan ve 1870 yıllarına ait bir çok büyük ve etkileyici binayı barındıran, Knez Mihajlova Caddesi’nde
yürüyüş turumuzda, Osmanlı’ya karşı isyanı başlatan yer olan Çukur Çeşme, Cumhuriyet Meydanı, Sırbistan Ulusal
Parlamentosu ve Prens Mihailo Heykeli’ni gördükten sonra turumuzu bitiriyoruz. Serbest zaman sonrası geceleme
otelimizde.
3.GÜN
:BELGRAD - BUDAPEŞTE’DE KONAKLAMA - 3-4* OTEL
Sabah kahvaltı sonrasında Budapeşte’ye yola çıkıyoruz. Budapeşte’ye varışımızı takiben, yapılacak olan şehir
turumuzda; Erszebet Köprüsü, Gellert Tepesi, Balıkçılar Kulesi, St. Mathias Katedrali, Zincirli köprü, Parlamento Binası,
Kahramanlar Meydanı görülecek yerler arasındadır. Dileyen misafirlerimize rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği
Tuna Nehri’nin ikiye böldüğü, Avrupa’nın incisi Budapeşte’yi nehirden izleme ve binaların tarihini dinlerken içeceklerini
yudumlama fırsatı bulacakları Tuna Nehri gezisine katılabilirler. Radyo sanatçılarının sesinden muhteşem tarih yorumları
ile Türkçe anlatımların yapıldığı turumuzu kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Geceleme Budapeşte’deki otelimizde.
Ekstra Tuna Nehri Tekne Gezisi: 30 EUR
4.GÜN
: BUDAPEŞTE’DE KONAKLAMA ( ESTERGON – VISEGRAD – SZENDENTRE ) 3-4* OTEL
Sabah kahvaltı sonrası tur fiyatına dahil olan Estergon & Visegrad & Szentendre turumuza başlıyoruz. Bu turda önce
Estergom Katedralini, Osmanlı’dan kalan Kale’nin kalıntılarını geziyoruz. Ardından bir ortaçağ kalesi ve aynı zamanda
av şatosu olan ihtişamlı Visegrad’ı ziyaret ediyoruz. Bu turumuzda Visegrad kalesi Panoramik olarak görülecektir. Ögle
yemeğini Rönesans atmosferinde alıyoruz. Daha sonra alışveriş için ‘Szentendre’ isimli küçük bir kasabaya gidiyoruz. El
işi örtüler, kristal, porselen ürünler, hediyelik eşyalar, içkiler vb, pek çok şeyi bulabileceğiniz bu kasabada boş zamanın
ardından otele dönüyoruz. rehberiniz tarafından ekstra olarak düzenlenecek olan Çigan Gecesi yemekli, içkili, müzikli
eğlenceli turumuza katılma imkânı. Bu turumuzda gideceğimiz şarap mahzeninde hem yerel şarapların ve yemeklerin
hem de Macar dansı ve müziğinin keyfini çıkaracaksınız. Sizlerde şovun bir parçası olabilirsiniz. Geceleme otelimizde.
Ekstra Çigan Gecesi: 45 EUR
5.GÜN
: BUDAPEŞTE ( BRATİSLAVA ) PRAG’DA KONAKLAMA 3-4* OTEL
Sabah kahvaltısı sonrası Prag yolculuğumuz başlıyor. Tur fiyatına dahil olan Bratislava turunu yapıyoruz. Biblo Şehir
Bratislava’da Eski Şehir Meydanı, Bratislava Kalesi, Michalska Brana, Ufo Köprüsü, Ulusal Tiyatro görülecek yerler
arasındadır. Daha sonra Prag’a varışımız sonrası panoramik şehir turumuzda Hradcany Kale Bölgesi, Loretta Kilisesi,
Cumhurbaşkanlığı Sarayı, yapımının 600 yıl sürdüğü neo-gotik Rönesans ve Barok özellikleri bünyesinde barınan
ST.Vitüs Katedrali, Simyacılar sokağı, Franz Kafka’nın evi, 13. yüzyılda Baş Mimar Peter Parler tarafından yaptırılan
üzerinde 31 Aziz Heykelinin bulunduğu Charles Köprüsü, eski şehir meydanı, 15. yüzyılda inşa edilen üzerinde
12 Havari bulunan tarihi Astronomik saat kulesi ve TYN Kilisesi görülecek yerler arasındadır. Şehir turumuz sonrası
serbest zaman. Akşam rehberiniz tarafından organize edilecek Ekstra Vltava Nehrinde açık büfe yemekli tekne turu.
Prag’ın muhteşem gece manzarasını müzikli açık büfe yemek eşliğinde izliyoruz. Geceleme otelimizde. Ekstra Vltava
Nehrinde açık büfe yemekli tekne turu: 45 EUR
6.GÜN
: PRAG – KARLOVARY – PRAG’DA KONAKLAMA 3-4* OTEL
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından Lapis elmas, granat satış mağazası & Karlovy Vary Kültür&Alışveriş
turumuza başlıyoruz. Bu turumuzda öncelikle Dünyaca ünlü Lapis Elmasın Çek cumhuriyeti fabrika satış mağazasını
ziyaret ediyoruz. Burada birbirinden değerli taşların sergilendiği mağazada indirimli alışveriş yapabilir birçok değerli
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taşları tanıma ve görme fırsatı yakalayabilirsiniz. Mağazada verilecek serbest zaman ardından Cumhuriyeti'nin
kaplıcalarıyla ünlü şehri Karlovy Vary yolculuğumuza rehberinizin keyifli anlatımlarıyla devam ediyoruz. Kentte
sıcaklıkları 30-72 C arasında değişen 12 termal kaynak bulunmaktadır. Gezimiz esnasında şehir turu yapılmakta.
Atatürk’ün 1918’de kaldığı oteli, Dovorak`ın, Mozart`ın Göthe`nin, Beethoven`ın, Puşkin`in evlerini görecek, 12 farklı
termal suyun çıktığı termal galerileri ziyaret edeceğiz. Ayrıca kristal, porselen, granat, kehribar taşlarının ve diğer
geleneksel Çek hediyelik eşyalarının satıldığı fabrika satış mağazalarında alışveriş yapma imkânına sahip olacaksınız.
Akşam rehberiniz tarafından düzenlenecek Ekstra Ortaçağ eğlencesi ve yemeği yaklaşık 600 yıllık bir handa yer alan
ortaçağ mekanımızda, ortaçağ dönemine ait kıyafetler giymiş müzisyenler, dansçılar ve aktörlerin muhteşem şovlarını
izlerken aynı zamanda limitsiz yemek ve içecek servisi ile çek mutfağının tatlarını denemek ve çeklerin meşhur
biralarından ve ev yapımı şaraplarından tatma fırsatı yakalayacaksınız. Gecenin sonunda otelimize transfer ve
geceleme otelimizde. Ekstra Ortaçağ eğlencesi ve yemeği: 55 EUR
7.GÜN
: PRAG – CESKY KRUMLOV – VİYANA’DA KONAKLAMA 3-4* OTEL
Sabah kahvaltımızın ardından Viyana’ya hareket ediyoruz. Bir Orta Çağ Kasabası olan Cesky Krumlov’u ziyaret
ediyoruz. Çek Cumhuriyeti’nin değerli bir mücevheri olmakla beraber aynı zamanda Unesco tarafından Dünya
Mirasları listesinde yer alan bir kasabadır. Komünizmin en koyu dönemlerinde harap duruma gelmiş olan Cesky
Kurumlov 1990’lardan itibaren tekrar yeniden doğuşunu yaşamış ve güzelliklerini ziyarete gelen tüm misafirlerine
yansıtmıştır. Cesky Krumlov`a hayran kalacaksınız. Kısa bir mola ardından Viyana’ya hareket ediyoruz. Varışımızda
Viyana şehir turumuza başlıyoruz. Opera Binası, Üniversite, Parlemento Binası, Tiyatro, Prater, Hofburg Sarayı,
Hundertwasser House ve Müzeler bölgesi bulunmaktadır. Daha sonra otele yerleşme… Arzu eden misafirlerimiz ile
akşam ekstra organize edilecek Avusturya Grinzing Gecesi turumuza katılabilirler. Bu turumuzda Viyana merkezine 20 25 dakika uzaklıkta bulunan Grinzing kasabasının küçük ve şirin evlerinde, Viyana müzikleri eşliğinde ünlü şnitzellerinin
tadına bakıyoruz. Turumuz sonrası konaklama otelimizde. Ekstra Avusturya Grinzing Gecesi Turu: 50 EUR
8.GÜN
: VİYANA’DA KONAKLAMA 3-4* OTEL
Sabah kahvaltımızın ardından şehri keşfetmeniz için serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz ekstra düzenlenecek
olan Liechtenstein Şatosu, Seegrotte yer altı gölü, Mayerling av köşkü, Heilingenkreuz Manastırı, Baden kaplıca şehri ,
Schönbrunn sarayı bahçeleri turuna katılabilirler. Bu turda, önce Liechtenstein Şatosunu daha sonra maden ocağı
iken bir patlama neticesinde icine su dolarak, yeraltı gölü olan ve II. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin gizli savaş ucağı
ürettikleri Seegrote yer altı gölünü geziyoruz. Turumuzda yeraltı gölünde tekne ile gezintide yapılacaktır. Ardından bir
ortaçağ keşişhanesi olan Heiligenkreuz’u geziyoruz. Daha sonra “Mayerling Faciası”na konu olan ve bugün Carmelita
rahibelerinin yaşadığı manastır konumunda bulunan Mayerling av köşkünü panoramik olarak görüyoruz. Daha sonra
küçük ve şirin bir kaplıca şehri Baden. Turumuzun en son durağı Kra liçe Sisi’nin Sarayı olan Schönbrunn sarayının
muhteşem bahçelerinde serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz sarayın içini ziyaret edebilirler. Burada serbest
zamanımızdan sonra Viyana merkezde serbst zaman verilecektir. Akşam arzu eden misafirlerimiz ile Klasik müziğin
başkenti Viyana’da ekstra Viyana’nın ünlü klasik müzik konserlerinden izleme imkânı. Geceleme otelimizde.
9.GÜN
: VİYANA – NOVİSAD – BELGRAD’DAKONAKLAMA 4* OTEL
AKŞAM YEMEĞİ FİYATA DÂHİL
Sabah kahvaltımızın ardından Ekonomik olarak Sırbistanın en gelişmiş bölgesi olan Voyvodina nın başkenti Novisad’a
hareket ediyoruz. Burada yürüyerek yapacağımız panoramik şehir turunda Özgürlük Meydanı, Svetozar Miletiç
Heykeli, Katolik Katedrali, Ortodoks Aya Yorgi Katedrali, Aya Nikola Kilisesi ve Sinagogu görüyoruz. Turumuz ve serbest
zaman sonrası Belgrad’daki otelimize yerleşiyoruz. Dileyen misafirlerimiz ekstra düzenlenecek olan Sırp Gecesi turuna
katılabilirler.
Ekstra Sırp Gecesi: 35 EUR
10.GÜN
: BELGRAD - SOFYA – KAPIKULE - EDİRNE
Sabah kahvaltı sonrası Sofyaya yola doğru yola çıkıyoruz. Sofya panoramik şehir turumuza başlıyoruz. Panoramik şehir
turumuz esnasında görülecek yerler arasında Balkanların en büyük kilisesi olan Alexsander Nevski Katedrali, Milli
kütüphane, Sofya Üniversitesi, Eski kraliyet sarayı, Neo klasik stilinde yapılmış olan Milli Bulgar Tiyatrosu, Arkeoloji müzesi,
Eski Sofya - Sendika şehri, Rotonda Kilisesi bulunmaktadır. Daha sonra meclis binasının yanından yürüyerek Sofya
Heykeli’ne panoramik bakış ve fotoğraf molası, Şehrin simgesi olan Banya başı camisini ziyaret ediyoruz. Daha sonra
Kapıkule Sınır Kapısına gelerek pasaport işlemleri sonrası ülkemize giriş yapıyoruz. Edirne’de Selimiye Cami’ni ziyaret
etmeniz hem de Edirne’nin nefis ciğeri ile akşam yemeğini yemeniz için kısa bir mola veriyoruz. Mola sonrası geri dönüş
yolculuğumuz başlıyor.
11.GÜN
: EDİRNE – ÇANAKKALE - İZMİR
Yol üzerinden aldığımız misafirlerimizi bırakarak sabah erken saatler de İzmir’e varıyor ve bir sonraki turumuzda
görüşmek dileği ile vedalaşıyoruz.
FİYAT DETAYLARI

Nakit/Tek Çekim

3 Taksit

6 Taksit

9 Taksit

İki-Üç Kişilik Oda da Kişi Başı

479,00 €

504,15 €

514,21 €

524,27 €

Tek Kişilik Oda

669,00 €

704,12 €

718,17 €

732,22 €

0-2 Yaş Çocuk

169,00 €

177,87 €

181,42 €

184,97 €

3-12 Yaş Çocuk

419,00 €

441,00 €

449,80 €

458,60 €
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FİYATA DÂHİL OLAN HİZMETLER

FİYATA DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER

Yeni Model Otobüs İle Ulaşım
Yerel Profesyonel Rehberlik Hizmetleri
Programda Belirtilen Şehir Turları
8 Gece 3-4 Yıldız Otellerde Konaklama
Otellerde 8 Sabah Kahvaltısı
2 Akşam Yemeği
Profesyonel Yerel Rehberlik Hizmetleri
Araç İçi İkramlar
Tüm Vergiler, Sınır, Şehir Giriş Ücretleri
Mesleki Sorumluluk Sigortası

Otel’de Yapılan Ekstra Harcamalar
Öğle ve Akşam Yemekleri
Program’da Belirtilen Ekstra Turlar ( Zorunlu Değildir )
Müze ve Ören Yeri Girişleri
Yurt Dışı Çıkış Harcı ( 15 TL. )
Schengen Vizesi (120€)
Seyahat Sağlık Sigortası ( 10 € )

ÖNEMLİ BILGILENDIRME: LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ OKUMADAN TURA KAYIT YAPTIRMAYINIZ.
***TURUMUZA KAYIT YAPTIRAN MİSAFİRLERİMİZ BU BİLGİLENDİRMEYİ OKUMUŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR***
- Turumuzda 50 € kapora ile fiyat ve koltuk güvencesi bulunmaktadır. Fakat bunun için 50 € kapora ile birlikte 20 € İPTALDEĞİŞİKLİK sigortası yapılması gerekir. Bunu yaptıran misafirlerimiz yurtdışı turundan 7 gün (168 saat) öncesinde hiç bir neden,
rapor vs belirtmeden turunu iptal edebilir, aynı turun başka bir tarihine müsaitlik var ise sezon fiyatı farkı olmadan geçiş
yapabilir. Otobüs koltuk numarası değişebilir.
Firmamız oluşabilecek mücbir durumlardan dolayı değişiklik hakkına sahiptir.
Fiyatlarımız ödeme yapacağınız gün Merkez Bankası kurundan hesaplanır.
Tur programı BELLİMA TUR SEYAHAT ACENTASI kayıt sözleşmesi maddeleri ile bir bütündür.
Acentamız Konsolosluklar ile sizin aranızda aracı kurum olup, çıkacak sonuçlardan sorumlu değildir.
- Katılım gösteren misafirlerimizde mutlaka tur süresi boyunca geçerli Bulgaristan vizesi veya Schengen vizesi bulundurma
zorunluluğu vardır. ( Yeşil Pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.)
- Tur esnasında programda bulunan tüm ülkelerde alışveriş ve harcama yapılabilmesi için , Euro bulundurmamız yeterlidir.Yerel
para birimi kullanılan bölgelerde Rehber para çevrilmesi konusunda yardımcı olacaktır.
- Yurtdışından Türkiye’ye giriş yaparken eşya ( alkol - sigara vb.) getirebilmek için en az 3 gün konaklama zorunluluğu vardır.
- Yurtdışından Türkiye’ye giriş yaparken free shop alışveriş limiti : Sigara: 3 karton , Alkollü İçecekler: 1 litre Alkollü içki (%22’den
fazla alkol içeren alkollü içkiler, şarap ve şampanya hariç) , Alkollü İçecekler: 2 litre Alkollü içki (%22’den az alkol içeren alkollü
içkiler, şarap ve şampanya dahil) , Parfüm: 600 ml , Makyaj veya Cilt Bakım Ürünleri: 5 adet , Çikolata ve Şekerleme: 2
kg ,Kahve: 1 kg ,Çay: 1 kg
- Tura kayıt yaptıran misafirlerimizin 30 gün kalaya kadar ücretsiz iptal hakkı vardır.Tur tarihine 30 günden az kalması
durumunda %30 ceza , 20 gün ve daha az kalması durumunda %100 ceza uygulanır.Katılımcı iptal talebi ile birlikte sunulan
Türkiye’den ki merciler den alınan hastane raporu,iş yeri izin belgeleri v.b evraklar , Türkiye dışındaki konaklayacakları otel ve
alacakları hizmetlerin iptalinde maalesef kabul görmemektedir.
-Tur Programımız minumum 25 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı takdirde, son iptal
bildirim tarihi tur kakışına 20 gün kaladır. Katılım yetersizliği nedeniyle İptal edilen tur Bellima Tur tarafından bildirilecektir.
- 3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen yatak standart
yataklardan küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1 ilave yataktan oluşmaktadır. İlave yataklar. Açma -kapama ve coach
bed olarak adlandırılan yataklardan oluştukları için Tur katılımcısı 3. Kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda
yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar. Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan –yaş
grubuna uyan- tek çocuk için geçerlidir.
-Tur programında dahil olan hizmetlerden Otelde alınan Kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı kültürüne uygun olarak ve
genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı bir mönü ile
sunulmakta olup gruplar için gruba tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir.
- Seyahat esnasında karayolu ile geçiş yapılan gümrük kapılarında bekleme süresi standartları aşabilir, bu bekleme
sürelerinden kaynaklı yaşanan olumsuzluklardan Bellima tur sorumlu tutulamaz.
-Ekstra turlar , servis aldığımız yerel tarafından Belllima Tur en az 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Yeterli sayı
sağlanamadığı takdirde geziler yapılamamaktadır veya ekstra gezi fiyatları, içerik, kullanılacak araç katılımcı sayısına göre
değişiklik göstermektedir. Ayrıca turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerde ki müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma
durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir.
- Uçaklı turlara katılan kişiler için yapılması gereken Check-in ve boarding işlemleri kişisel işlemler olup, misafir tarafından uçuş
öncesinde havalimanlarında ilgili havayolu kontuarlarında yada on-line olarak havayolu firmalarının internet sitelerinden
yapılması zorunludur.
- Tura katılım için Bellima Tur tarafından bildirilen saatlerde belirtilen havaalanında hazır bulunmayan, check-in ve boarding
işlemlerini zamanında yaptırmayan, check-in ve boarding işlemlerini zamanında yaptıran ancak uçağa binmeyen kişilerin
uçuşu gerçekleştirememelerinden Bellima Tur sorumlu değildir. Uçağı kaçıran kişilerin tura dahil olmaları için gerekli olacak
gidiş-dönüş yeni uçak biletleri ve gidilecek bölgedeki transferlerine dair oluşacak tüm masraflar kendilerine aittir.
- Bellima Tur, hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne tabidir. Tarifeli ve özel uçuşlarda
rötar riski olabilir veya mevcut gezi ve uçuş öncesinde saatler değişebilir. Bellima Tur, bu değişiklikleri en kısa sürede bi ldirmekle
yükümlüdür. Yolcu saat değişme riskini kabul ederek geziyi satın almıştır. 0-2 yaş arası çocuklar alan vergisi ve alan hizmetleri
bedeli ödemezler.
-Turlarımızda Kullanılan Araç Tipleri Kişi Sayılarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. Her turumuzda bulunan kişi sayısına göre
aşağıda bulunan araç tipleri tayin edilir.
-Tüm misafirler, yukarıda belirtilen maddeleri kabul ederek turun satın almış sayılır.
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