
 

TUR PROGRAMI 
1.GÜN İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN - VİYANA 
Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde saat 09.00’ da buluşma. Bilet ve gümrük 
işlemlerini takiben Pegasus Havayollarının PC901 seferi ile saat 12:10’da Viyana’ya hareket. 
Saat 13:40’da İnişte arzu eden yolcular için ekstra Viyana şehir turu. Bu tura 
Hundertwasserhaus’da (Yüz su evi) 20 dak. bir mola vererek başlayıp, daha sonra Belvedere 
Sarayının etrafını yürüdükten sonra şehir merkezine dönüyor ve burada tarihi binaların yer 
aldığı Ringstrasseyi, Eyalet Opera Binası, Parlamento Binası, Burg tiyatrosu Votiv Kilisesi 
görülecektir. Şehrin eski bölümünde turunuza devam ederek St.Stephan Katedralinin 
bulunduğu St.Stephan meydanında kısa bir mola verilecektir. Daha sonra Graben ve 
Kohlmarkt, Michaela meydanı, Hofburg Sarayı, İspanyol binicilik okulunun bulunduğu 
Albertina meydanı, Opera binası ve tarihi Otel Sacher görülecektir. Öğleden sonra (öğle 
yemeği yolculara aittir) gemiye transfer ve yerleşme. Gemide kaptan ve görevlilerin 
tanıştırılacağı hoş geldiniz kokteylinden sonra akşam yemeği ve geceleme. 
 
2.GÜN VİYANA - BRATİSLAVA 
Gemide sabah kahvaltısı. Saat 08:30’da Viyana’dan geminin hareketi. Gemide öğle yemeği. 
Saat 14:00’de Bratislava’ya varışta yürüyerek yapacağınız şehir turu. Slovakya’nın başkenti 
olan bu şehirde Eski şehir meydanı, Stare Mesto, Bratislava kalesi, Hlavne meydanı, 
Hviezdoslav meydanı, Roland çeşmesi, Slavin Anıtı görülecek yerlerden bazılarıdır. Tur 
sonrası serbest zaman. Gemide akşam yemeği. Saat 23:00de geminin hareketi. Gemide 
geceleme 
 
3.GÜN ESTERGON - BUDAPEŞTE 
Saat 07:30’da gemi Estergon’a yanaşacaktır. Gemide sabah kahvaltısından sonra arzu eden 
yolcular için ekstra Szentendre ve Estergon  turu. Budapeşte’ye 25km uzaklıkta 17.yüzyıldan 
kalma pitoresk bir köy olan Szentendere’ye hareket. Bu ziyaret esnasında, haç anıtıyla Ana 
meydanı, Macaristan’daki ilk eğitim veren okulu, Preobrazenska kilisesini, Tepedeki kiliseyi 
göreceksiniz. Bu gezi esnasında, çevrede gezinmek ve el yapımı Macaristan hatırası eşyalar 
almak için ya da renkli Macar kafelerinde oturmak için de fırsatınız olacaktır daha sonra 
Estergon’da kralların taç giydiği Macaristan’ın en büyük katedralinin ve stratejik konumu 
dolayısı ile Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilen ve Osmanlı tarihinde büyük önemi 
olan ve Estergon Kalesi gezilecektir. Gemide öğle yemeğinden sonra saat 14:00’de gemi 
hareket edecektir. Tuna nehrinin güzelliklerini seyrederek yol alarak saat 18:00’de 
Budapeşte’ye gemi yanaşacaktır. Gemide akşam yemeği ve geceleme . 
 
4.GÜN BUDAPEŞTE 
Gemide sabah kahvaltıdan sonra arzu eden yolcularımız için ekstra Budapeşte şehir turu. 
Şehirdeki nadir ayakta kalabilen Osmanlı eserlerinden Sokullu Hamamı, Macaristan’ı kuran 
Macar Beyleri’nin heykellerinin süslediği Kahramanlar Meydanı, Tuna üzerindeki 
Budapeşte’nin gerdanlıklarından Elizabeth ve Zincirli Köprüleri, Budin Kalesi ile içindeki 
Matyaş Kilisesi ve Kütüphane, Budapeşte Parlemento binası, Gellert (Gürzü İlyas) tepesi 
görülecek yerler arasındadır, ayrıca Gül Baba türbesi de ziyaret edilecektir. Gemide öğle 
yemeğinden sonra serbest zamanda alışveriş yapabilirsiniz. Gemide akşam yemeği ve saat 
21:00’de geminin hareketi. 
 
 



 

5.GÜN MOHAÇ ( Pecs – Zigetvar ) 
Saat 07:30’da Mohaç’a varış. Gemide sabah kahvaltıdan sonra arzu eden yolcularımız için 
ekstra Pecs &Zigetvar & Mohaç savaş müzesi turu. Pecs: Bu güzel Macar şehri “Sanat 
Aşıkları” şehri olarak anılır.160.000 kişinin yaşadığı bu şehirde birçok sanat galerisi, müzeler 
bulunmaktadır. Tur esnasında Szecheni meydanı, restore edilmiş ortaçağ evlerinin 
bulunduğu Kaptalan caddesi, Şehir meydanı, Lorant Sarayı ve Pesc’in sembolü olan XXI yy.da 
yapılmış Katedrali görülecektir. Daha sonra, ilerlemiş yaşına rağmen Kanuni’nin fethi için 
ordunun başında sefere çıktığı Zigetvar Kalesi’nin ve içinde müze yapılan Sultan Süleyman 
Camii ile Kanuni Sultan Süleyman’nın şu anda kilise olan Macarların Türbe Köyü dedikleri 
bölgenin yakınında vefat ettiği vefat yer görülecektir. Gemiye dönüş ve öğle yemeği. Öğle 
yemeğinden sonra Mohaç Ovası’nda Mohaç Harbi’nin tasvir edildiği açık hava müzesi ve 
Kanuni Sultan Süleyman’nın temsili mezarının bulunduğu Türk – Macar dostluk parkının 
göreceksiniz. Saat 17:30’da geminin hareketi. Gemide akşam yemeği ve geceleme. 
 
6.GÜN NOVİ SAD – BELGRAD 
Gemi saat 05:00da Novi Sada  yanaşacaktır. Gemide sabah kahvaltıdan sonra arzu eden 
yolcular için ekstra Novi Sad & Jarak & Belgrad turu (tam gün yemekli). İlk olarak Sırbistan’ın 
Voyvodina bölgesinin Kültürel tarihi, üniversite merkezi olan en büyük üçüncü şehrini 
tanıyacaksınız Daha sonra 
Voyvodina bölgesindeki Jarak köyüne hareket edeceksiniz. Burada bir çiftlik evinde öğle 
yemeğimizi  folklor müzik eşliğinde, yerel şarap ve brendi  tadımları ile alacak ve unutulmaz 
bir gün yaşayacaksınız. 
Belgrad şehir turunda ise,Yeni Belgrad, Tarihi Brankov Köprüsü, Taş Meydan, Slaviya 
Meydanı, Aziz Sava Kilisesi, Eski Saray, Yeni Saray ve meclis binası, Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından fethedilen Kale Megdan, 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 birçok 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 de 
görülecektir. Tura katılmayan yolcular saat 11:30’da Novi Saddan gemi ile hareket edecekler 
ve saat 15:30da Belgrad’a yanaşacaklardır. Gemide akşam yemeği ve geceleme 
 
7.GÜN BELGRAD - İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 
Gemide erken kahvaltıdan sonra havaalanına transfer ve saat 11:10’da PC372 sayılı sefer ile 
hareket. Saat 13:50’de İstanbul’a Sabiha Gökçen havalimanına varış. Gezimizin sonu. 
 
EKSTRA TURLAR 
VİYANA ŞEHİR TURU                                             35,00 € 
ESTERGON  & SZENTENDRE TURU                    50,00 € 
BUDAPEŞTE ŞEHİR TURU                                    35,00 € 
MOHAÇ & PECS & ZİGETVAR TURU                    60,00 € 
NOVİSAD + JARAK + BELGRAD  YEMEKLİ TUR  75,00 € 
 
 
 



 

İPTAL ŞARTLARI 
Kayıt yapıldığı tarihten itibaren 
91 gün kala                          200  € kişi başı 
90 gün – 51 gün kala          %50   
50 gün – 30 gün kala          %60 
29 gün – 15 gün kala          %75 
14 gün – ve sonrası            %100    ceza uygulanır. 
 
ÖNEMLİ NOTLAR 
• Gemiden inişler su seviyesi durumuna göre değişir, 
• Gemideki programların saatleri değişebilir. 
• Tuna’da olabilecek su taşmalarında programın bir kısmı karada yapılır veya programlar iptal 
edilir. 
• Nehir trafiğine göre gemi varış ve kalkışları değişebilir. 
** Promosyon turlarımızda misafirlerimiz tarafından iptal ve değişiklik yapılamaz. Lütfen 
satın aldığınız turun satış sözleşmesine dikkat ediniz. 
** Promosyon turlarımızda otel mesafeleri şehir merkezlerine uzaktır.   
** Misafirlerimizden gelen talepler doğrultusunda bir program için 2 farklı otel kategorisi 
açılabilmektedir. Bu programların rehberi ve kullanılan otobüsleri ortaktır. 
** Trp odalar otellerin müsaitliğine bağlı olup, oteller tarafından konfirme edilmemesi 
durumunda oda tipi değiştirilmelidir. Bu durumda oluşacak Single oda farkı misafirlerimizden 
talep edilir. Trp odalarda 3.yataklar ek yatak veya sofa bed olup, standart yataklardan 
küçüktür. Trp odalarda 3 ayrı yatak garantisi bulunmamakta olup, odalar standart odalardan 
küçüktür.   
** Programımız grup programı olup, otellerden grup rezervasyonları yapılmaktadır. Grup 
continental kahvaltılarının içeriği münferit kahvaltıların içeriğinden farklı olabilir. Gidilen 
ülkelerdeki otellerde alınacak olan kahvaltıların içeriği Türk kahvaltısı değildir. Grup 
kahvaltıları bazı ülkelerin otellerinde ayrı salonda verilmektedir. 
** Çocuk indirimleri, 2 yetişkin ile aynı odada kalmaları halinde geçerlidir. 
** Türkiye çıkışlı uçakların genelinde valiz ağırlığı 20 Kg.’dır. Bu ağırlık uçak firması ve 
gidilecek ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Gidilen ülkelerdeki iç hat uçuşlarında bu ağırlık 
15 Kg’a düşebilmektedir. Fazla bagaj ağırlık / fiyat kuralları havayolları tarafından 
belirlenmekte olup, DOMİNO TRAVEL sorumluluğunda değildir. 
** DOMİNO TRAVEL, misafirlerimiz ile konsolosluk arasında aracı kurum olup, herhangi bir 
vize alım garantisi vermez. Konsolosluğun vize vermemesi veya red vermesi DOMİNO TRAVEL 
sorumluluğunda değildir. Programlarımızdaki vize durumları Türkiye Cumhuriyeti 
pasaportları bazında verilmektedir. Başka ülke pasaportuna sahip misafirlerimizin vize 
durumlarını konsolosluklardan ve/veya DOMİNO TRAVEL vize departmanımızdan kontrol 
edilmelidir. 
** Seyahatiniz süresince kullandığınız taşıtlar ve konakladığınız otelleri terk ederken, lütfen 
eşyalarınızı eksiksiz aldığınıza emin olunuz. 
** Ekstra turlar minimum 20 kişinin katılımı ile geçerlidir. 20 kişinin altındaki katılımlarda, 
maliyetlerden dolayı oluşacak farklar satış fiyatına yansıtılır. Fiyat farkı tur öncesinde 
rehberimizin tarafından bilgilendirilir. Ekstra turların günleri müze ve ören yerlerinin kapalı 
olma durumunda, gidilen bölgedeki oluşabilecek olağanüstü hal veya hava koşulları sebebiyle 
günleri değiştirilebilir. 
** Otellerde genellikle check in saati 14:00 (bazı ülkelerde 15:00’dır), check out saati 



 

10:00’dur. (bazı ülkelerde 09:00’dur) 
** Turlarımızda yer alan iç hat uçuşlarının saatleri değişebilir. Final saat ve havayolu bilgisi 
turdan 48 saat önce teğit edilmelidir. Ara uçuş saatlerine göre programın içeriğinde değişiklik 
yapılabilir. 
** Rehberimiz, turlarımızın içeriğine bağlı kalarak, şehir turu ve/veya ekstra turların 
günlerinde değişiklik yapabilir. 
** Pasaportların seyahat tarihinin bitimi baz alınarak, minimum 6 ay geçerliliği olması 
gerekmektedir. 6 aydan az süreyle seyahat eden misafirlerimiz, ülke pasaport polisleri 
tarafından, ülkeye alınmama durumu ile karşılaşabilir. Ayrıca, yırtık, hasar görmüş 
pasaportlar sınır polisleri tarafından kabul edilmeyebilir. 
** Panoramik şehir turları müze ve ören yerleri girişleri içermemekte olup, şehir hakkında 
genel bilgi vermek amaçlıdır. 
** Cep telefonlarınızı yurtdışında kullanabilmek için Türkiye’den ayrılmadan önce, 
telefonunuzun yurtdışına açık olup olmadığını hat firmanızdan kontrol ediniz. 
** Uçaksız olarak gruba dahil olan misafirlerimizin, bir başka uçak ile gruba katılmaları 
durumunda,  grubun oteline ulaşımları kendi sorumluluklarındadır. 
** Kayıt esnasında, pasaportta geçen isim, doğum tarihi, pasaport numarasının sisteme 
girilmesi gerekmektedir. Uçak biletleri bu bilgilere göre kesilmektedir. Hatalı bilgilerden 
oluşacak uçak bileti iptal veya değişikliklerinin no-show bedeli misafirlere yansıtılır. 
** Uçak biletlerini milleri ile upgrade etmek isteyen misafirlerimiz ancak biletleri kesildikten 
sora Türk Hava Yolları uçuşunda müsaitlik olduğu takdirde upgrade işlemlerini 
gerçekleştirebilirler. Ancak programlarımızdaki uçak yerleri grup yerleridir. Grup biletleri 
turun hareketinden birkaç gün önce kesilir. 
** Programlarda belirtilen uçuş saatleri THY ve diğer yerel taşıyıcılardan alınmıştır. Uçak 
saatlerine gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçak iptalinden, uçağın teknik 
aksaklıklarından dolayı ortaya çıkabilecek rötarlardan, yolcunun yurt içi veya yurtdışı iç hat 
uçuşlarını / bağlantılarını kaçırmasından kaynaklanan aksaklık veya doğabilecek 
problemlerden acentamız kesinlikle sorumlu tutulamaz. 
** Programda belirtilen ülkelerarası ve iç hatlarda uçulacak olan havayollarının yerine başka 
bir yerel taşıyıcı / taşıyıcılar ile uçulabilir. Dolayısıyla aktarma noktaları artabilir ve saatler 
değişkenlik gösterebilir. Bu durumda DOMİNO TRAVEL sorumlu tutulamaz. 
** Programda verilen yol mesafeleri resmi KM mesafeleridir. Ancak trafik, hava şartları, yol 
çalışmaları, gidilen ülkenin coğrafi konumu ve yol şartları gibi durumlar ile karşılaşıldığında 
verilen yaklaşık süreler değişebilir. 
** DOMİNO TRAVEL force majeur veya gerek gördüğü durumlarda programın içeriğini 
bozmadan şehirlerin programdaki sırasını ve uçulacak olan ana havayolunu değiştirebilir. 
** Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün aldığı karara istinaden tüm uçuşlarda sıvı kısıtlamaları 
başlamıştır. Lütfen uçakta yanınıza alacağınız el bagajınızı bu kurallara göre 
hazırlayınız. http://web.shgm.gov.tr/tr/s/1687-sivi-kisitlamalari-ile-ilgili-duyuru 
** Seyahat Sağlık Sigortası yaptırdığınız takdirde lütfen sözleşmenizin kopyasını yanınıza 
alınız. 
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