
 

 

3 GECE 4 GÜN  

KOSOVA – KUZEY MAKEDONYA  GEZİ PROGRAMI 

1.GÜN: İSTANBUL – PRİŞTİNE – PRİZREN   

 

THY/PGS tarifeli uçağı ile İstanbul’dan hareket BALKAN TOUR kontuarı önünde buluşma. Sırbistan’dan tek 

taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiş ve Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok devlet tarafından tanınmış 

olan, Osmanlı tarihinde de birçok dönemde kilit roller üstlenmiş Kosova’nın başkenti Priştina’ya varış. 

Havalimanında bizleri bekleyen transfer aracı ile rehberimiz eşliğinde tarihi 15 asır geriye kadar giden bu güzel 

şehri tanıtan panoramik bir şehir turu yapacağız. Panoramik turumuz esnasında göreceğimiz yerler;  

• 19.yy dan kalma Saat Kulesi 

• Kosova müzesi 

• 15. yy dan kalma Fatih Sultan Mehmed Külliyesi 

• Yaşar paşa camii 

• Çarşı camii 

 

Ardından 1389 yılında Kosova savaşında şehid düşmüş Osmanlı Padişahı 1. Murad Hüdavendigar’ın iç 

organlarının gömülü olduğu türbeyi ziyaret ediyoruz. Türbenin hemen yanında bulunan ve müze olarak 

kullanılan Selamlık binasını da ziyaret ediyoruz. Bina içerisinde 1911 yılında balkanları son ziyaret eden 

Osmanlı Padişahı Sultan Reşad’ın ziyaret fotolarını görme imkanı buluyoruz. Türbe’den Prizren’e doğru 

giderken yolumuz üzerinde bulunan ve 1989 yılında Yugoslavya devlet başkanı Slobodan Miloşeviç’in Kosova 

savaşının 600. Yıldönümü nedeniyle seçim startını verdiği ve daha sonra Yugoslavya’nın sonunu getirecek 

olan ‘’ Büyük Sırbistan ‘’ ifadesinin  ilk defa kullandığı mitingin yapıldığı meydan ve meydanda bulunan anıtı 

görüyoruz. Daha sonra birbuçuk saatlik bir yolculuğun ardından Osmanlı’nın bir çok eserinin bulunduğu 

Kosova’nın ikinci büyük şehri Prizren’e varış.  Varışımızla birlikte otelimize yerleşiyor ve bir müddet 

dinleniyoruz. Ardından belirlenen saatte Prizren şehir turumuza başlıyoruz. Yaya olarak rehberimiz eşliğinde 

yapacağımız bu turda göreceğimiz yerler ;  

• Halveti tekkesi 

• Gazi Mehmet Paşa hamamı 

• Fatih Sultan Mehmed’in ordusu ile namaz kıldığı Namazgah  

• Bayraklı camii 

• Maraş semti ve Maraş köprüsü 

• 400 yıllık büyük çınar 

• Emin paşa camii 

• TC Prizren Başkonsolosluk binası 

• Bistrica ( Akdere ) üzerinde bulunan Taş Köprü 

• Şadırvan meydanı 

• Sinan Paşa camii 

• Aziz Gorgi ve Katolik Kiliseleri 

• Camisi Yugoslavya zamanında yıkılmış ancak minaresi ayakta kalmayı başarabilmiş Arasta camii 

Minaresi 

 

 



 

 

• Savaşın yıkıcı etkilerini hala görebildiğimiz Sırp mahallesi 

• Roma döneminden kalma şehir kalesi 

 

Turumuzun ardından bu güzel şehrin tadını çıkarmak için serbest zaman. Daha sonra rehberimizin belirlediği 

saatte akşam yemeğimizi almak üzere restoranımıza hareket ediyoruz. Yemeğin ardından konaklama 

Prizren’deki otelimizde.  

 

2.GÜN: PRİZREN – ÜSKÜP  

07:00 Kahvaltı. 08:00 Otelden hareket. Kahvaltımızın ardından otelimizden check out yaparak ayrılıyor ve 

Makedonya’nın başkenti Üsküp’e hareket ediyoruz.  Üsküp’e varışımızla birlikte ilk olarak Üsküp’ün eteğine 

kurulduğu Vodno dağına çıkıyor ve şehri tepeden görme imkanı buluyoruz. Vodno dağına çıkarken kendinizi 

Bursa Çekirge yolunda hissedeceksiniz. Daha sonra otobüsümüzle Üsküp’ün çevresinde panoramik bir tur 

yapıyoruz. Turumuz esnasında görülecek yerler ; 

• Makedonya Meclis Binası 

• Dışişleri Bakanlığı Binası 

• Üniversite Kütüphanesi 

• ABD’nin dünyadaki en büyük büyükelçilik binası 

• Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik binası 

• 1. Dünya Savaşından kalma Fransız Mezarlığı 

Daha sonra Üsküp kalesi yakınında otobüsümüzden iniyor ve yaya turumuza başlıyoruz. Osmanlı 

İmparatorluğunun 500 yıldan fazla hüküm sürdüğü ve hala eski halini koruyabilmiş orijinal adı ile Üsküp Türk 

Çarşısında yaya turumuza başlıyoruz. Turumuz esnasında görülecek yerler ;  

• Mustafa Paşa Camii 

• Kuyumcular Sokak 

• Arasta Camii 

• Vardar Nehri üzerine inşa edilmiş ve Üsküp’ün simgesi Taşköprü 

• Türk ve Yahudi Mahallesi 

• Davut Paşa Hamamı 

• Çifte Hamam 

• Murat Paşa camii 

• Sulu Han 

• Kapan Han 

• Kurşunlu Han 

• 2011 de Yunanistan’la isim krizine neden olan devasa Büyük İskender Heykeli 

• Büyük İskender’in babası 2. Filip Heykeli 

• Vardar Nehri 

• Makedonya Arkeoloji Müzesi ve Arşiv binası 

• Ulusal Tiyatro Binası 

• Direniş Müzesi 

• Kiril alfabesini bulan azizler Kiril ve Metodi’nin heykelleri,  

• 17. Yy dan kalma Aziz Spas Kilisesi 



 

 

• Rahibe teresa anıtı ve Teresa müzesi 

• 1963 depreminde yıkıldığı hali ile duran Eski Tren İstasyonu binası 

 

Yaya turumuzun ardından serbest zaman. Rehberimizin belirlediği saatte tekrar buluşuyor ve akşam yemeği 

için yerel restoranımıza geçiyoruz. Yemeğin ardından konaklama Üsküp’teki otelimizde. Dileyen misafirlerimiz 

geceleri çok güzel ışıklandırılan bu şehrin tadını çıkarmak üzere yemekten sonra merkezde vakit geçirebilirler.  

3.GÜN: ÜSKÜP – KALKANDELEN(TETOVA) –OHRİD  

07:00 Kahvaltı. 08:00 Otelden hareket. Kahvaltımızın ardından Üsküp’e  1 saatlik mesafedeki, Kanuni Sultan 

Süleyman döneminde yapılmış şirin bir kasaba şehri olan Kalkandelen’e (Tetovo) otobüsümüzle geçiyoruz. 

Kalkandelen’de iki önemli durağımızdan birincisi dönemin buradaki Bektaşî merkezi Harabati Baba Tekkesi. 

Tekkenin 15 yıllık bekçisi ve bakıcısı Tetovo’lu Cemali’den tekke hakkında bilgi aldıktan sonra tekkenin diğer 

köşesinde mukim Bektaşi dervişi Abdulmuttalip’in yanına geçiyor ve tekkenin tarihini ve yapılan çalışmaları 

bir de ondan dinliyoruz. Ardından aracımızla 1833 yılında Abdurrahman paşa tarafından yaptırılan Alaca 

Cami ni geziyoruz. Caminin hayvan kanı, bitki kökleri ve yumurta akı karıştırılarak oluşturulan boya ile 

yapılmış iç ve dış süslemeleri sizleri büyüleyecek. Süslemeler Osmanlı eserlerinde nadir raslanan Barok 

tarzıdır.   

Ardından Ohrid şehrine hareket ediyoruz. Ohrid’e varışımızla birlikte  Osmanlı’nın Balkanlar’daki önemli 

üslerinden biri olmuş tarihi Ohrid şehrini tanıtan bir tur gerçekleştireceğiz. Turumuz esnasında göreceğimiz 

yerler ;  

• 11 Asırlık çınar 

• Zeynel Abidin Paşa Tekkesi ( Halveti Tekkesi ) 

• Ali Paşa Camii 

• Şehir Meydanı ve İnci Dükkanları ile meşhur Ohrid Çarşısı 

• Ohrid Pazar yeri 

• Aziz Klement Heykeli 

• Safranbolu’yu andıran sokaklarda MÖ 2. Asırda Çin’de uygulanan teknikle kağıt yapımı 

görebileceğimiz dükkan 

• Ayasofya Kilisesi 

• Antik Tiyatro 

Turumuzun ardından yerel restoranımızda alacağımız akşam yemeğimizin ardından konaklama Ohrid’teki 

otelimizde.  

4.GÜN: OHRİD – RESNE – MANASTIR(BİTOLA) – ÜSKÜP – İSTANBUL  

07:00 Kahvaltı. 08:00 Otelden hareket. Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından ilk durağımız 1908 yılında 

Enver Bey ile beraber dağa çıkan ve II. Abdülhamid’in meşrutiyeti yeniden ilan etmesiyle sonuçlanan Jön Türk 

Devrimi’nin öncülerinden Niyazi Bey’in memleketi olan Resne. Burada Niyazi Bey’in Fransa’daki Château de 

Chenonceau’ yu örnek alarak yaptırdığı evi ziyaret edeceğiz. Ardından  Balkanlar’ın en eski şehirlerinden biri 

olan, Makedonya’nın tarih ve kültür cenneti Manastır’a (Bitola) gidiyoruz.  

Manastır’da yapacağımız yaya turumuzda göreceğimiz yerler şunlardır ;  

• Manastır Askeri İdadi Binası  



 

 

• Şirok sokak 

• Eski Çarşı – Çarşı içinde Elveda Rumeli dizisinin çekildiği dükkanları da görüyoruz. 

• Yeni Cami 

• Saat Kulesi 

• Manolya Meydanı 

• Osmanlı’dan kalma Ordu Evi 

• İshak Çelebi Camii 

Serbest zamanın ardından Üsküp Uluslararası havalimanına doğru yola çıkıyoruz. Havalimanına varışımızla 

Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından saat THY/PGS tarifeli uçuşu ile İstanbul’a hareket. Böylelikle 

Kosova – Kuzey Makedonya turumuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Bir başka BALKAN TOUR  

organizasyonunda görüşmek dileğiyle… 

 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 

• Programda belirtilen gezi ve ziyaretler 

• Havalimanı karşılama ve gidiş & dönüş transferleri 

• 4* otellerde iki kişilik odalarda konaklama 

• Açık büfe sabah kahvaltıları 

• Yerel restoranlarda alınacak 3 akşam yemeği  

• Tur boyunca kullanılacak lüx otobüs ve profesyonel şöförlük hizmeti 

• Balkan Tour Profesyonel rehberlik hizmeti 

• Şehir vergileri 

• Ülkeler arası geçiş vergileri 

 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

• Şahsi harcamalar 

• Akşam yemeklerinde ve molalarda alınacak içecekler. 

• Otel ekstraları 

• Öğle Yemekleri  

• Ohrid tekne turu, Manastır Askeri İdadisi 

• Seyahat sigortası – Türkiye’den çıkmadan yapılır 

• Yurtdışı çıkış harcı – Havalimanında veya Ziraat Bankasında ödenir  

• Programda belirtilmeyen tur ve transferler  

 


