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1.Gün İstanbul – Tiran – Kruja – İşkodra

3.Gün Tiran - Berat - Tiran

1.Gün İstanbul - Saraybosna

Istanbul Havalimanı’nda/ Sabiha gökçen Havalimanı’nda Balkan Tour kontuarı önünde buluşma,THY/Pegasus...........tarifeli uçağı ile İstanbul’dan hareket , ............ ‘te ( yerel saat ) Tiran’a varış. Havalimanı’nda BALKAN TOUR rehberi tarafından karşılanma ve Kruja’ya hareket.
Kruja (Akçahisar ) şehir’i içerisine girmeden önce Sarı Saltuk türbesini ziyaret ediyoruz. Sarı
Saltuk’un kimliği ve balkanlarda yaptığı hizmetleri Kruja manzaralı tepeden izleyerek dinliyor
ardından Kruja merkeze varıyoruz. Şehrin girişindeki İskender heykelinin yanında aracımızdan
iniyor yürüyerek turumuza devam ediyoruz. İskender Bey tarihte Osmanlı’ya başkaldırmış
kimse olarak bilinir. İlk olarak adeta beton yığınları arasına gizlenmiş eski Osmanlı çarşısını
geziyoruz. Yol boyunca uzanan hediyelik eşya dükkânları arasından Arnavut kaldırımlı meşhur
Murat Camii ne varıyoruz. Osmanlı’dan kalan tek camii olma özelliğini taşıyan Murat Camii
günümüz Akçahisar Müslümanlarının ibadet merkezidir.
Göreceğimiz bazı noktalar şunlardır;
•Eski kale •Eski hamam •Saat kulesi •Sosyalist dönemden kalma müze ve ardından İşkodra
şehrine hareket ediyoruz. İlk durağımız ortak tarihimize ışık tutan ve sosyalist rejim sonrası Arnavutluk’un ilk hizmete açtığı camii olarak bilinen Kurşunlu Camii. Başına her türlü doğa felaketi gelmiş olan bu camii adeta her şeye rağmen ayakta kalmayı başarabilmiştir. Ardından üç
nehrin birleşimi ile oluşan muhteşem İşkodra gölü manzaralı İşkodra kalesini ziyaret ediyoruz.
Panoramik İşkodra turumuzun ardından başkent Tiran’a hareket ediyoruz. Yerel restoranımızda
akşam yemeğini aldıktan sonra konaklama Tiran’daki otelimizde.

09:00 Kahvaltı. Saat 10:00’da Kahvaltımızın ardından otelimizden ayrılıyoruz. Otobüsümüzle bir Osmanlı şehri olan 2400 yıllık tarihe sahip UNESCO koruması altındaki Berat şehrine
hareket ediyoruz. Berat kelimesi Arapçadan gelmektedir ve Belgrad gibi beyaz anlamına gelir.
Berat şehri 13. yüzyıldan kalan kiliseleri ve 15. Yüzyıldan kalan camileri ve Kala Kalesi gibi
tarihi yapılara ev sahipliği yapmaktadır.. Arnavutluk’un Safranbolusu ve 1000 pencereli şehir
olarak bilinen Berat şehrinde göreceğimiz yerler arasında;
•Süleyman Paşa Camii •Beyazıt Camii •Hünkar Camii •Ali Paşa konağı medrese ve kütüphanesi •Kale içinde minaresi yıkılmış camii ve taş köprü •ST. Mary manastırı ve kilisesi

THY / PGS HAVAYOLU tarifeli uçağı ile İstanbul’dan hareket. BALKAN TOUR kontuarı önünde
buluşma. (yerel saat) Saraybosna’ya varış. Havalimanı’nda BALKAN TOUR rehberi tarafından
karşılanma. Özel aracımızla Başçarşıya hareket. Yolumuzun üzerinde halen savaş zamanı
yapılan bombardımanın izleri bulunan binaları, Avrupa’nın ilk elektrik motorlu tramvay hattı
olan ve Saraybosna’yı halen aktif olarak baştan başa dolaşan tramvay hattını, Tito dönemi
Yugoslavya Halk Ordusu’na ait ancak günümüzde Saraybosna üniversite kampüsü olarak
kullanılan binaları, ABD’nin dünyanın en büyük ikinci büyükeçiliği binasını, Saraybosna şehir
müzesini, Parlemento binasını, Arap yatırımcılar tarafından yapılan ve bölgenin en büyük AVM
sini görerek Başçarşı’ya varıyoruz. İlk durağımız 1992-1995 yıllarında yaşanan hazin savaşın
şehitleri ve Aliya Izetbegoviç’in anıt mezarının bulunduğu şehitlik. Savaş şehitlerine Fatiha
okuyup rehberimiz tarafından Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Alija Izetbegoviç ve hayatı
hakkında bilgi alıyoruz. Ardından Osmanlı döneminden kalmayı başarabilmiş arnavut kaldırımlı
Boşnak – Türk mahallesinden geçerek Başçarşı yaya turumuza başlıyoruz. Turumuz esnasında
göreceğimiz yerler ;
•18.yy Boşnak mimarisi ile yapılmış Sebil
•Osmanlı döneminden kalmayı başarak tek aktif sanat sokağı ‘’ Bakırcılar Sokak ‘’
•Çarşı camii
•Moriça Han ve içerisinde bulunan Genç Müslümanlar teşkilatı lokali ‘’ Mladi Muslimani ‘’
•Kanuni Sultan Süleyman’ın halaoğlu Gazi Hüsrev bey camii ve türbesi
•Saat Kule
•Kurşunlu Medrese
•Gazi Hüsrev bey müzesi ve kütüphanesi
•Avrupa’nın ilk umumi tuvaleti
•1. Dünya savaşının çıktığı yer olarak bilinen Latin köprüsü
•Fatih Sultan Mehmet adına yaptırılan Hünkar Camii
•At meydanı - Okmeydanı
•Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Bakır Baba Camii
•Ortodoks Kilisesi
•Alija Izetbegoviç parkı ve parkta sürekli satranç oynayan Saraybosna’lı emekliler
•Ferhadiye Camii
•Ferhadiye Caddesi ( Saraybosna’nın İstiklal Caddesi )
•Musevi Sinagogu
•Katolik Kilisesi – Katedral – İsa’nın Kalbi Kilisesi
•Saraybosna gülleri ( Savaş zamanı bir bomba ile birden fazla kişinin hayatını kaybettiği noktalar )
•Fırın yeri katliamının yapıldığı nokta
•6 Nisan 1945 te Yugoslav ordusu tarafından Almanlan işgalindeki Saraybosna’nın kurtarılışı
anısına yakılan sönmeyen ateş
•5 Şubat 1994 te Pazar yeri katliamı olarak anılan ve 68 kişinin hayatını kaybettiği Markale
Semt pazarı

Şehir turumuzun ardından serbest zaman. Serbest zamanın ardından Tiran’a hareket. Yerel
restoranımızda alınan akşam yemeğinden sonra konaklama otelimizdedir.

4.Gün Tiran - İstanbul
08:00 Kahvaltı. 09:00 Otelden hareket. Check out yapıp otelimizden ayrılıyoruz. Tiran şehir
merkezinde alışveriş için serbest zamanın ardından saat ....... ‘te havalimanına doğru hareket
ediyoruz. Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından ............ havayolları .............. tarifeli uçağı
ile İstanbul’a hareket. ...............’te İstanbul’a varış. Böylelikle gezimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Bir başka Balkan Tur organizasyonunda tekrar görüşmek dileğiyle...

2.Gün Tiran - Elbasan - Tiran
08:00 Kahvaltı. 09:00Otelden hareket. Kahvaltımızın ardından Tiran şehir turumuza başlıyoruz.
1614’te Süleyman Paşa tarafından imar edilen ve 1920’de Arnavutluk’un başkenti olan bu
güzel şehri tanıtan, panoramik bir tur gerçekleştireceğiz. Turumuz esnasında;
•Ethem Bey Camii •Tarihi Saat Kulesi •Ulusal Müze •Opera ve Bale Binası •Parlamento
ve Başbakanlık Binaları •Cumhurbaşkanlığı Köşkü •Rahibe Teresa Heykeli ve İskender Bey
Meydanı göreceğiz ve ardından Elbasan şehrine hareket ediyoruz. Elbasan şehrini panoramik
olarak geziyoruz.
•Kahvehane olarak kullanılan eski Türk hamamı •Hünkâr camii •Saat kulesi •Elbasan kalesi
içinde bulunan ve halen Osmanlı’dan günümüze kadar görünümünü koruyabilmiş sokaklar
göreceğimiz yerler arasında. Şehir turumuzun ardından akşam yemeğini yerel restoranımızda
aldıktan sonra konaklama otelimizdedir.
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•Avusturya – Macaristan döneminde Hükumet Konağı ( Belediye binası ) olarak yaptırılan ve
savaş dönemi yakılarak bir çok el yazması eserin kül olmasına neden olan Vjecnica (Viyeçnitsa ) kütüphanesi
Yaya turumuzun ardından öğle yemeğimizi saç altında pişirilen Boşnak böreği ile almak
üzere Saç Börekçisine gidiyoruz. Yemeğin ardından serbest zaman. Daha sonra rehberimizin
belirleyeceği saatte buluşarak otelimize hareket ediyoruz. Otelde 1 saat kadar dinlendikten
sonra tekrar başçarşıya hareket ediyoruz. Akşam yemeğimizi Başçarşı’da bulunan yerel
restoranımızda meşhur Boşnak köftesi ‘’ Çevapi ‘’ ile alıyoruz. Serbest zamanın ardından
rehberimizin belirleyeceği saatte konaklamak üzere otelimize hareket.

2.Gün Saraybosna – Konjıc – Jablanica – Mostar – Blagaj
Pocitelj – Saraybosna
Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından saat 08.00 de Hersek bölgesinin en büyük ve
güzel şehri olan Mostar şehri turunu yapmak üzere otelimizden ayrılıyoruz. Yolumuz üzerinde bulunan küçük beldelerin içinden geçerek ilk durağımız olan Konjic şehrine varıyoruz.
Neretva nehri kenarına kurulmış 50 bin nüfuslu bu küçük şehirde 2. Dünya savaşında ve 92
– 95 savaşında hasar görmüş ve tadilatı TC Karayolları ve Tika tarafından yapılmış Osmanlı
köprüsü, Kırık minareli camii, aslına uygun restore edilmiş mini çarşı göreceğimiz yerler arasındadır. Fotoğraf molamızın ardından yolculuğumuza devam ediyoruz. İkinci durağımız Yugoslavya’nın kurucusu Josip Broz Tito’nun mareşal ünvanını aldığı savaşın yapıldığı şehir olan
Jablanica. Aynı zamanda kuzu çevirmesi ile meşhur olan bu şehirde 1943 yılında Tito’nun
Alman Nazilere karşı verdiği mücadele sonucu yıktığı köprü ve olayın cereyan ettiği bölgeyi
görüyoruz. Ardından Poçitelj’e doğru yola çıkıyoruz.
Poçitelj aslına uygun olarak restore edilmiş tipik bir Türk köyüdür. Hırvatistan sınırına 15 kilometre mesafede bulunan ve 1. Tvrko döneminden beri (1381) ayakta durmayı başarabilmiş
bu köyde göreceğimiz yerler ;
•Nöbet kulesine tırmanış ve muhteşem manzara seyri ( dileyen misafirler )
•Savaş zamanı ağır hasar almış anca tekrar onarılarak hizmete girmiş köy camisi
•Hamam
•Mevsimine göre bölgede yetişen meyvelerin satıldığı reyonlar
Ardından Buna nehri kaynağına 5 asır önce kurulmuş Alperenler Tekkesi’ne hareket ediyoruz.
Kaynağına henüz ulaşılamamış ve saniyede 43.000 litreye kadar su çıkan Buna nehrine nazır
yerel restoranımızda alabalık menümüz ile öğle yemeğimizi alıyoruz. Ardından Sarı Saltuk
tekkesi olarak ta bilinen tekkeyi ziyaret ediyoruz. Tekke içinde yer alan Ali paşa türbesi ve Sarı
Saltuk’un türbesini ziyaret ediyor ve tipik Anadolu evi şeklinde inşa edilmiş iki katlı bu evde
Bayanlar mescidi, Meydan odası, Erkekler için mescit ve zikir odası, Hamamcık ve halvethane
ve mutfak olarak kullanılan odayı görüyoruz. Dileyen misafirlerimiz nehire nazır avluda Türk
çayı içebilirler. Daha sonra son durağımız olan Mostar şehrine hareket ediyoruz. Yolumuzun

®
www.selimdilek.com.tr

®
www.balkanstours.com

www.balkanstours.com

www.selimdilek.com.tr
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üzerinde Mostar havalimanını ve Yugoslavya zamanında havalimanı karşısına yapılan ve
uçaklar için sığınak olarak kullanılan askeri alanı görüyoruz. Bu alan havalimanının hemen
karşısındaki tepeciğin içi oyularak uçakların saklanması için hazırlanmıştır. Mostar’a varışımızla birlikte yaya olarak turumuza başlıyoruz. Turumuz esnasında görülecek yerler ;
•Şehit camisi ve avlusundaki mezarlık. Bu mezarlığın bir özelliği de savaş esnasında Müslüman
Boşnaklar ile birlikte omuz omuza çarpışan Hırvat Mostar’lıların da metfun bulunmasıdır.
•Bölgeye özel nehirden toplanan taşlarla işlenmiş kaldırımlı Mostar çarşısı
•Koski Mehmet Paşa camii. Bu cami köprünün en güzel fotoğrafının çekildiği camidir.
•Türkiye Cumhuriyeti Mostar Başkonsolosluğu
•Mostar Köprüsü – 1566 yılında Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından yapılan
ve 1993 te yıkılan ancak 2004 yılında tekrar restore edilen tek kemerli köprüdür.
•Tara Kulesi – Bu kuleler zamanında köprü güvenliğini sağlayan ekiplere mahsusken
günümüzde müze olarak hizmet vermektedir.
•Kriva Cuprija – Eğri köprü
•Tabakhane camii ve hamamı – Zamanında deri işiyle uğraşan eşrafın diğer camilerdeki cemaate koku olarak rahatsızlık vermemesi adına kendilerine özel yaptırdıkları ve altından sular
akan camidir.

Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından saat 09.00 da Vezirler şehri olarak bilinen ve orta
Bosna’da yer alan Travnik şehrine hareket. Yol boyunca Karadeniz’i andıran yemyeşil dağların
arasından ve yine yol boyunca bizlere eşlik eden Bosna nehri kıyısından yapacağımız yolculuğun ardından Travnik şehrine varış. Travnik şehri yaya turumuzda göreceğimiz yerler ;
•Elçi İbrahim Paşa medresesi.
•Plava Voda – Göksu nehri ve kaynağı
•Travnik kalesi – Kale içinde yöresel kıyafet sergisi, eski Travnik fotoları sergisi, mini anfitiyatro, Yıkık cami kalıntıları ve minaresi göreceğimiz yerlerdir. Şehrin en güzel manzara
fotoğrafını bu kaleden çekiyoruz.
•Alaca Cami ( Şarena Dzamija ) ve arastası
•Travnik çarşısı
•92 – 95 savaşında şehit olmuş ilk Türk olan Selami Yurdan’ın kabri
•Günümüze ulaşmayı başarabilmiş vezirlerin türbeleri
•Saat kulesi
Turumuzun ardından çarşı içerisinde yer alan restoranımızda Travnik’in meşhur köftesinden
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oluşan menümüzle öğle yemeğimizi alıyor ve Plava Voda kaynağı yanındaki Lutfina Kahva
adlı meşhur kafede bol cevizli ev baklavası ve kahve keyfi yapıyoruz. ( Kahve ve baklava
ikramımızdır ) Serbest zamanın ardından Saraybosna’ya doğru yola çıkıyoruz. Yolumuzun üzerinde bulunan ve 16 Nisan 1993 yılında çok büyük acılara ev sahipliği yapmış Ahmiçi köyüne
uğruyoruz. Ahmiç köyü camisi avlusunda yapılmış olan şehitler anıtı ve yapılan katliamın
fotoğraflarının bulunduğu sergi salonunu ziyaret ediyoruz. En küçüğü 3 aylık ve en yaşlısı
86 yaşında öldürülen 116 kişi ve hikayelerini rehberimizden dinledikten sonra Saraybosna’ya
hareket. Varışımızla birlikte otelimize geçiyor ve 1 saat kadar dinleniyoruz. Ardından turumuzun son akşamı olmasından dolayı düzenlediğimiz Gala yemeğini almak üzere otelimize
yürüme mesafede bulunan Turkuaz adlı restorana geçiyoruz. Gala yemeğimizde menümüz
Boşnak mutfağı spesiyalleri olacaktır. ( Begova çorba, Boşnak sahanı, salata, tatlı ) Yemeğimizin ardından otelimize hareket ve konaklama.

1.Gün İstanbul - Podgorica - Budva

4.Gün Saraybosna - İstanbul

Serbest zamanın ardından akşam yemeği ve ardından konaklama otelimizde.

Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından saat 09.00 da otelimizden check out yaparak
ayrılıyoruz. İlk olarak 1984 yılı kış olimpiyatlarının yapıldığı İgman dağı eteklerinde Bosna nehrinin kaynağı olan milli park ‘’ Vrelo Bosne ‘’ ya varış. Kuğuların, yaban ördeklerinin
özgürce yaşadığı bu doğal parkta su kaynakları, yeşilin ve mevsimine göre sonbaharın her
tonunu görme imkanı buluyoruz. Serbest zamanın ardından otobüsümüz ile 92 – 95 yılları
arasında yapılan savaşta Boşnakların en kritik hamlelerinden biri olan ve havalimanının altına
kazılan Yaşam tünelini ziyaret ediyoruz. Savaşın seyrini değiştiren ve tarihin en uzun kuşatması ( 4 yıl 4 ay ) sayılan Saraybosna kuşatmasını yaran bu tünel ve müzesinde orijinal
görüntülerden hazırlanmış 15 dk lık bir video ile savaşı hissediyoruz. Fotoğraf galerisi, savaş
haritası ve savaş zamanında kullanılan araç gerecin sergilendiği bu müzeyi gezdikten sonra
başçarşıya hareket. Alışveriş için serbest zamanın ardından belirlenen saatte havalimanına
hareket. Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından saat Tarifeli uçuş ile İstanbul’a hareket.
Yerel saat ile İstanbul’a varış. Böylelikle Bosna Hersek turumuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Bir
başka Balkan Tour organizasyonunda tekrar görüşmek üzere…

2.Gün Budva

Mostar’da alışveriş ve şehrin tadını çıkarmak için serbest zaman. Daha sonra rehberimizin belirleyeceği zamanda buluşup Saraybosna’ya doğru yola çıkıyoruz. Yolumuzun üzerinde bulunan
Jablanica kasabasında meşhur kuzu çevirmecilerde akşam yemeğimizi kuzu çevirme menüsü
olarak alıyoruz. Ardından Saraybosna’ya hareket. Varışımızla birlikte konaklama otelimizde.

3.Gün Saraybosna - Travnik - Saraybosna

2 Gece 3 gün

İstanbul Yeni Havalimanı’nda / Sabiha Gökçen Havalimanı’nda........... BALKAN TOUR kontuarı
önünde buluşmaTHY/PGS..................tarifeli uçağı ile İstanbul’dan hareket ............ ( yerel saat)
Podgorica’ya varış. Havalimanı’nda BALKAN TOUR rehberi tarafından karşılanma. Ardından
başkent Podgorica’da otobüsümüzle panoramik şehir turu. Turumuz esnasında ;
•Cumhurbaşkanlığı
•Azerbaycan tarafından yaptırılan şehir parkı
•Milenyum köprüsü
•Kral Nikola Heykeli
Ardından sahil şeridine doğru ilerliyoruz. Yolumuz üzerinde bulunan ve Karadağ’ın ilk başkenti
olan Cetinje kasabasında mola veriyoruz. Cetinje’de Osmanlı devletinin 1918 yılına kadar kullandığı konsolosluk binasını görüyoruz. Ardından yolumuza devam ediyor ve St Stefan adasına varıyoruz. Muhteşem manzarayı ölümsüzleştirmek için burada vereceğimiz fotoğraf molasından sonra durağımız Budva. Budva’da yapacağımız yaya turumuz esnasında görülecek
yerler ;
•Budva Kalesi
•Napolyon tarafından yaptırılmış hisar
•Kale içi ortaçağdan beri orijinal haliyle korunmuş dükkanlar
•Katolik Kilisesi
•Ortodoks Kilisesi
•Marina

Karadağ Şehitlik
Karadağ Şehitlik
Karadağ’ın başkenti Podgoritsa kentinde yıkılma tehlikesi yaşayan, Fatih Sultan Mehmet’in
askerlerinin de bulunduğu Tuzi Şehitliği, TİKA’nın çevre düzenlemesi yapıp, mezarları ayağa
kaldırması sonucu yok olmaktan kurtuldu.

3.Gün Budva – Bar – Ulcinj – Podgorica – İstanbul
07:00 Kahvaltı. 08:00. Kahvaltımızın ardından Karadağ’ın liman şehri olan Bar’a gidiyoruz.
Otobüsümüzle yapacağımız panoramik turun ardından eski Bar kısmına gidiyoruz. Selimiye
camii ve Bar kalesi ziyaret edeceğimiz yerler arasında. Halen Türkçe bilen esnafın olduğu
çarşıda alışveriş için serbest zaman. Daha sonra belirlenen saatte Ulcinj şehrine hareket.
Yine deniz kenarı olan bu şehirde balkanlarda yapılmış ilk caminin de içinde yer aldığı çarşıyı
geziyoruz. Serbest zamanın ardından Podgorica havalimanına hareket. THY/PGS havayollarının............. tarifeli uçağıyla İstanbul’a hareket. ................İstanbul’a varış. Bir başka
BALKANTOUR organizasyonunda buluşmak ümidiyle...

Kahvaltımızın ardınan Kotor’a hareket. UNESCO tarafından koruma altına alınmış ortaçağ şehri
Kotor sıradaki durağımız. Kotor’da yerel rehberimiz eşliğinde yapacağımız şehir turunda göreceğimiz yerler ;
•Silah Meydanı
•Saat Kulesi
•Utanç Sütunu
•Aziz Trifun Katedrali
•Zanaatçılar Sokağı
•Tulumba Çeşmeleri
•Nehir Kapısı
•Aziz Luka meydanı
Alışveriş ve fotoğraf için serbest zaman. Ardından otobüsümüzle Kotor körfezini baştan sona
dolaşıp muhteşem manzaranın tadını çıkarıyoruz. Dönüşümüz 20 dk lık enfes feribot yolculuğu
ile olacak. Budva’ya varışımızla birlikte akşam yemeği ve ardından konaklama otelimizde.

®
www.selimdilek.com.tr

®
www.balkanstours.com

www.balkanstours.com

www.selimdilek.com.tr
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Sırbistan Turu

Kuzey Makedonya - Kosova Turu
3 Gece 4 gün

1.Gün İstanbul - Priştina - Prizren - Üsküp

Istanbul Havalimanı’nda/Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Balkan Tour kontuarı önünde buluşma
THY/Pegasus…….. tarifeli uçuşu ile İstanbul’dan hareket.……. ( yerel saat)2008 Şubatı’nda
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 19. yüzyıldan kalma
•Saat Kulesi •Kosova Müzesi •Osmanlılar’ın 15. yüzyılda yaptırdığı Fatih Sultan Mehmed
Külliyesi •Yaşar Paşa Camii •1389 Kosova Muharebesi sonucu burada şehit edilmiş Osmanlı
Padişahı I. Murad Hüdavendigâr’ın türbesi ziyaret edeceğimiz yerler arasında. Ardından Prizren’e hareket ve 1 saatlik kısa bir yolculuktan sonra varış. Osmanlı’dan birçok eserin bulunduğu Kosova’nın diğer önemli merkezi olan Prizren’de yapacağımız şehir turunda •Halveti
Tekkesi •Gazi Mehmet Paşa Hamamı •Osmanlı mezarlığı •Sinan Paşa Camii •Sırp mahallesi
ve Roma döneminden kalan Şehir Kalesi göreceğimiz yerler. Turun sonunda ise diğer bir genç
Cumhuriyet olan, Osmanlı kültürünün hem erken hem de geç dönemde merkezlerinden biri
olmuş Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’e geçeceğiz. Akşam yemeğinin ardından konaklama otelimizde.

2.Gün Üsküp

08:30 Kahvaltı. 09:30 Otelden hareket. Kahvaltımızın ardından ilk olarak Üsküp’ün eteğine kurulduğu Vodno dağına çıkıyor ve şehri tepeden görme imkanı buluyoruz. Vodno dağına çıkarken kendinizi Bursa Çekirge yolunda hissedeceksiniz. Ardından Matka Kanyonuna hareket ediyoruz. Buradaki serbest zamanın sonrasında otobüsümüzle Üsküp’ün çevresinde panoramik
bir tur yapıyoruz. Turumuz esnasında görülecek yerler ;•Makedonya Meclis Binası •Dışişleri
Bakanlığı Binası •Üniversite Kütüphanesi •Çoğunluğunu Müslüman nüfusun oluşturduğu Çair
( Çayır ) Semti •Yahya Paşa camii •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 olarak 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 binasını gezeceğiz.
Yaya olarak yaptığımız turumuzun ardından serbest zaman. Rehberimizin belirlediği saatte
tekrar buluşuyor ve akşam yemeği için yerel restoranımıza geçiyoruz. Yemeğin ardından konaklama otelimizde. Dileyen misafirlerimiz geceleri çok güzel ışıklandırılan bu şehrin tadını
çıkarmak üzere yemekten sonra merkezde vakit geçirebilirler.
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3 Gece 4 gün

HAVUZ

HAVUZ

NAMAZ

NAMAZ

GÜVENLİK

GÜVENLİK

SPA

SPA

YEMEK

YEMEK

KONAKLAMA

KONAKLAMA

ULAŞIM

ULAŞIM

REHBERLİK

REHBERLİK

3.Gün Üsküp - Kalkandelen - Manastır - Resne - Ohrid
07:00 Kahvaltı. 08:00 Otelden hareket. Kahvaltımızın ardındanÜsküp’e 1 saatlik mesafedeki, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış şirin bir kasaba 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 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 Ohrid’e doğru hareket ediyoruz. Yolumuz üzerinde durağımız 1908
yılında Enver Bey ile beraber dağa çıkan ve II. Abdülhamid’in meşrutiyeti yeniden ilan etmesiyle sonuçlanan Jön Türk ayaklanması öncülerinden Niyazi Bey’in memleketi olan Resne. Burada Niyazi Bey’in Fransa’daki Château de Chenonceau’ yu örnek alarak yaptırdığı evi ziyaret
edeceğiz. 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 •Sinan Çelebi Türbesi
Turumuzun ardından yerel restoranımızda alacağımız akşam yemeğimizin ardından konaklama Ohrid’teki otelimizde.

4.Gün Ohrid - Üsküp - İstanbul
08:00 Kahvaltı. 09:00 Otelden hareket.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 •Sinan Çelebi Türbesi
Serbest zamanın ardından saat ………. ‘da Üsküp havalimanına hareket. Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından saat ...............’da İstanbul’a hareket. ................’de İstanbul’a varış.
Böylelikle programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Başka bir BALKAN TOUR organizasyonunda
görüşmek dileğiyle...

1.Gün İstanbul - Belgrad

4.Gün Belgrad - İstanbul

İstanbul Yeni Havalimanı’ndan / Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan THY/ PGS................tarifeli
uçağı ile İstanbul’dan hareket. ......... ( yerel saat ) Belgrad’a varış. Havalimanı’nda BALKAN
TOUR rehberi tarafından karşılanma, ardından Panoramik Belgrad şehir turu. Bu turumuz
esnasında, Yeni Belgrad, Dedinje’de bırakıp josip broz Titonun mozolesi, Yeni Adalet Sarayı,
Federal Parlamento, Terazije Caddesi, Ulusal Tiyatro, Osmanlı donanmasının ikmal merkezlerinden Belgrad Kalesi, Kale Meydanı, Taş Meydan’ı geziyoruz. Şehit Ali Paşa Türbesi, Bayraklı
Cami ve Meryem Ana Gül Kilisesini ziyaretin ardından Sava Katedrali’ni, 1999’da Kosova olayları sebebi ile Nato tarafından Belgrad’ta bombalanan Genel Kurmay Başkanlığı binası, polis
merkezi binası, Çin Büyükelçiliğinin görülmesi.Otpor direnişinin başlama kaynağı olan Felsefe
Fakültesi’nin görülmesi.Alışveriş için serbest zamanın ardından akşam yemeği için turistik
Osmanlı sokağıSkadarlija’ya gidiyoruz. Yerel restoranımızda akşam yemeğini aldıktan sonra
konaklama otelimizde. Gün içinde dileyen misafirlerimiz için, namaz vakitlerinde uygun bir
camii de ya da uygun bir mekanda namazlar eda edilecektir.

07:00 Kahvaltı. 09:00 Kahvaltımızın ardından alış veriş ve serbest zaman için şehir merkezine
hareket ediyoruz. Rehberimizin belirleyeceği zamanda tekrar buluşup havalimanına hareket.
THY / PGS .............. tarifeli uçağıyla İstanbul’a hareket. .............. İstanbul’a varış. Bir başka
BALKAN TOUR organizasyonunda buluşmak ümidiyle...

2.Gün Belgrad - Novi Sad
07:00 Kahvaltı. 09: 00 Otelden hareket. İlk olarak Voyvodina eyaletinin başkenti Novi Sad’a
gidiyoruz. İlk olarak kuzey Sırbistan’ın en büyük kalesi olan Petrovaradin Kalesi’ nden Novi Sad
şehrini izliyoruz. Daha sonra şehir merkezindeki yürüyüş turumuzda Saat Kulesi, Kale meydanı
göreceğimiz yerler arasında. Voyvodina, Sırbistan’ın kuzey sınırında bulunmakta ve ekonomik olarak Sırbistan’ın en gelişmiş bölgesidir. Bu özerk bölgenin başkenti olan Novi Sad’da
yapacağımız turda özgürlük meydanı, Svetozar Miletiç Heykeli, Katolik Katedrali, Ortodoks
Aya Yorgi Katedrali, Aya Nikola Kilisesi ve Sinagog panoramik olarak görülecek yerler arasındadır. Yine yolumuzun üzerinde Osmanlı Devletinin ilk toprak kaybı olan Karlofça anlaşmasının
imzalandığı Kiliseyi göreceğiz. Ardından Belgrad’a hareket. Akşam yemeği ve konaklama
otelimizde. Gün içinde dileyen misafirlerimiz için, namaz vakitlerinde uygun bir camii de ya da
uygun bir mekanda namazlar eda edilecektir.

3.Gün Belgrad
07:00 Kahvaltı. 09:00 Otelden hareket İlk olarak kablosuz elektrik akımını ilk bulan ve Sırpların
en meşhur mucitlerinden biri olan Edisson’un öğrencisi Nikola Tesla müzesini ziyaret edeceğiz.( giriş ücreti extradır)Ardından Zemun-Avala kulesi-Tito’nun mezarına hareket ediyoruz.
Ardından mimar Uglyeşa Bogunoviç ve Slobodan Janjiç tarafından tasarlanmış, dünyanın en
yüksek yapılarından biri olan 204.5 metre yüksekliğindeki Avala Kulesi’ne gidiyoruz.
Yugoslavya ’nın kurucusu ve uzun yıllar boyunca bu ülkeyi yöneten JosipBrozTito’nun mezarını
ziyaret ediyoruz. Alışveriş için serbest zamanın ardından akşam yemeği ve ardından konaklama otelimizde. Gün içinde dileyen misafirlerimiz için, namaz vakitlerinde uygun bir camii de ya
da uygun bir mekanda namazlar eda edilecektir.

®

www.selimdilek.com.tr

®
www.balkanstours.com
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Hırvatistan Turu

Bulgaristan Turu
3 Gece 4 gün

3 Gece 4 gün

HAVUZ

HAVUZ

NAMAZ

NAMAZ

GÜVENLİK

GÜVENLİK

SPA

SPA

YEMEK

YEMEK

KONAKLAMA

KONAKLAMA

ULAŞIM

REHBERLİK

Kasım Paşa Camii

1.Gün İstanbul - Sofya
İstanbul Yeni Havalimanı BALKANTOUR kontuarında buluşma saat ………..da THY uçağı ile
Sofya’ya varış. Otele yerleşim sonrası rehberimiz eşliğinde Sofya’da mini bir gezi ve otelimize
yerleşim. Gün içinde dileyen misafirlerimiz için, namaz vakitlerinde uygun bir camii de- ya da
uygun bir mekanda namazlar eda edilecektir.

Kasım Paşa Camii
Hırvatistan’ın doğusundaki Osiyek şehrinde, Osmanlı’nın şehri fethinin ardından, 1526
yılında inşa edilen Kasım Paşa Camisi, 1687 yılında ülkenin Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun himayesine geçmesinin ardından tarih sahnesinden silinmek istendi. Ülkede,
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun hüküm sürmeye başlamasının ardından, Osmanlı
dönemine ait başta camiler olmak üzere tüm eserler bir bir yıkıldı.

2.Gün Sofya
Otelde Kahvaltı sonrası, Türkçe bilen Rehberimiz eşliğinde SOFYA ŞEHİR TURU (Parlemento
Binası-Ulusal Kültür Sarayı- Üniversite-Aya Sofya Kilisesi-Sveti Georgi Rodandası-Banyabaşı
Cami- Sinagog-MÖ 1.YY dan kalma eski kent Serdika,- Rus Kilisesi - Aleksander Nevski
Katedrali - İvan Vazov Tiyatrosu-Cumhurbaşkanı & Başbakanlık konutları) Antik Pazar da alış
veriş imkanı sonrası otele dönüş, serbest zaman ve konaklama. Gün içinde dileyen misafirlerimiz için, namaz vakitlerinde uygun bir camii de- ya da uygun bir mekanda namazlar eda
edilecektir.

1.Gün İstanbul – Dubrovnik
BALKAN TOUR kontuarı önünde buluşma. ..... (yerel saat) Saraybosna’ya varış. Havalimanı’nda
BALKAN TOUR rehberi tarafından karşılanma. Özel aracımızla Adriatik’in İncisi olarak anılan
bu şirin kent’e doğru hareket ediyoruz. Sıkı bir restorasyon sürecinin ardından, savaşlardan
aldığı yaraları büyük ölçüde sararak eski görünümüne yeniden kavuşan Dubrovnik,UNESCO
tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır. Tarihi ve doğayı bir arada barındıran Dubrovnik,
Akdeniz’den vazgeçemeyenler için mükemmel bir destinasyondur. ilk durağınız eski şehrin
duvarları. Şehre gelen herkesin muhakkak ziyaret ettiği bu yer, tüm şehri çevreliyor ve bir
yanda masmavi bir deniz, bir yanda da Dubrovnik’in büyüleyici manzarasını barındırıyor.
Gününüzü yerel bir restoranda tamamlarken, konaklama Dubrovnik’teki hotelimizde. Gün
içinde dileyen misafirlerimiz için, namaz vakitlerinde uygun bir camii de ya da uygun bir
mekanda namazlar eda edilecektir.

2.Gün Dubrovnik
Sabah kahvaltının ardından, şehri dolaşmaya ve keşfetmeye devam ediyoruz. İlk durağımız
eski Dubrovnik. İsminden de anlaşılabileceği gibi, burası şehrin tamamen korunmuş kısmı
ve sizi yüzlerce yıl öncesine götürüyor. Eski şehirde göreceğiniz yerler arasında 14. yy dan
kalma ve dünyanın en eski eczanesine de ev sahipliği yapan Francis Manastırı, Rector Sarayı,
şehir kapıları, Şehrin Kule ve Surları, Aziz Vlah Kilisesi, Knez Köşkü, ünlü şair Gundulic’in
Heykeli, tarihi Çeşme ve 14. yüzyıldan kalma Eczane diğer göreceğimiz yerler arasında yer
almaktadır. Manzara muhteşem – her bir sokak, büyüleyici fotoğraflar çekmeniz için ayrı bir
fon oluşturuyor. Kalelerden küçük evlere, liman kafelerinden alışveriş mağazalarına kadar
her şeyi barındıran eski Dubrovnik, turunuzun en unutulmaz duraklarından biri olacak.
Alışverişinizi de burada yapmanızı tavsiye ederiz. Serbest zaman ardından akşam yemeğimizi alıyor ve konaklamak üzere hotelimize geçiyoruz. Gün içinde dileyen misafirlerimiz için,
namaz vakitlerinde uygun bir camii de namazlar eda edilecektir.
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Varna Türk Şehitliği
Varna Türk Şehitliği
Birinci Dünya Savaşı Romanya Cephesi’nde Bulgarlarla birlikte Ruslara karşı yapılan Dobruca
Savaşı’ında şehit olan Yüzbaşı Salih ile bir Başçavuş ve 50 kadar şehit erimiz önce Varna
şehri içerisinde Müslüman Mezarlığı içerisinde ayrı bir bölüme defnedilmiş ve adına da “Türk
Şehitliği” denmiştir. Daha sonra 1936-1937 yıllarında Varna Belediyesi’nin Varna Türklerine
ayırdığı mezarlığa defnedilmişlerdir.

4.Gün Plovdic (Filibe) - İstanbul
Sabah kahvaltı sonrası Harmanlı’da mola. Alışveriş imkânı ve akşam saatlerinde Türkiye’ye
dönüş. Gün içinde dileyen misafirlerimiz için, namaz vakitlerinde uygun bir camii de- ya da
uygun bir mekanda namazlar eda edilecektir.

3.Gün Sofya - Plovdic (Filibe)

3.Gün Dubrovnik
Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Dubrovnik turu üçüncü gününde biraz
yükseklere çıkıyoruz. şehrin kayalıklar üzerine kurulduğundan bahsetmiştik, zirveye bir
teleferik ile çıkabiliyoruz. Yolculuk kısa ve etkileyici, en tepeye ulaştığınızda tüm şehri 360
derece görebilme imkanına kavuşuyorsunuz. Fotoğraf tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat;
nitekim önceden gördüğünüz tüm Dubrovnik resimleri de, genellikle bu zirveden çekilmiş
oluyor. Şehre döndükten sonra Lokrum Adası’nı ziyaret ediyoruz. Zeytin ağaçları ve tavus
kuşları ile dolu bu bakir ada, turunuzun en huzurlu anlarından biri olacak. Ardından serbest
zaman, akşam yemeğimizin ardından konaklama hotelimizde. Gün içinde dileyen misafirlerimiz için, namaz vakitlerinde uygun bir camii de ya da uygun bir mekanda namazlar eda
edilecektir.

Sabah PLOVDİV(FİLİBE) ye hareket. varış, PLOVDİV ŞEHİR TURU(Eski Şehir,Tiyatro-Balabanov
evi-Zlatyo Boyacı Evi-Hindiliyan Evi,Mevlevihane- Sveta Bogoroditsa Kilisesi, Ulu Camii Şahahabettin Paşa Cami, Saat kulesi, çifte hamam, Uzun Çarşı, İvan Vazov ve Knyez Alexandr
Batenberg caddeleri, Tsentralen Meydanı, Etnoğrafya Müzesi Sarı Mektep, Roma Arenası, Antik Tiyatro, Elana & Konstantin Kilisesi, Milo Heykeli) gezisi alış-veriş imkanı sonrası, serbest
zaman dileyenlere extra Filibe köftesi. 4* Otele yerleşme ve konaklama. Açık-Kapalı havuz
–Fitnes-Spa –Sauna imkanı.
Gün içinde dileyen misafirlerimiz için, namaz vakitlerinde uygun bir camii de- ya da uygun bir
mekanda namazlar eda edilecektir.

4.Gün Dubrovnik - İstanbul
Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından saat 09.00 da otelimizden check out yaparak
ayrılıyoruz. Uçuş saatinize kadar size kalan zamanda ufak bir gezinti yapabilir şehrin kafelerinde bir tatlı eşliğinde içeceğinizi yudumlayabilirsiniz. Gün içinde dileyen misafirlerimiz için,
namaz vakitlerinde uygun bir camii de- ya da uygun bir mekanda namazlar eda edilecektir.
Alışveriş için serbest zamanın ardından belirlenen saatte havalimanına hareket. Pasaport ve
gümrük işlemlerinin ardından saat ………. Tarifeli uçuşu ile İstanbul’a hareket. Yerel saat ile
…………’da İstanbul’a varış. Böylelikle Dubrovnik turumuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Bir
başka Balkan Tour turunda tekrar görüşmek üzere…
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Romanya Turu
3 Gece 4 gün

HAVUZ

NAMAZ

GÜVENLİK

SPA

YEMEK

KONAKLAMA

ULAŞIM

REHBERLİK

1.Gün İstanbul - Bükreş

3.Gün Bükreş

Bükreş turu birinci gününde, şehri keşfetmeye hemen başlıyoruz. İlk durağımız, dünyanın en
büyük parlamento binası olan Palace of Parliament. Diktatör Çavuşesku tarafından yaptırılan
ve kişisel ikametgâhı olması planlanan bu saray, günümüzde Romanya Meclisi’ne ev sahipliği yapıyor ancak binanın büyük bir kısmı müze olarak gezilebiliyor. Değerli mermerler,
altın kaplama banyolar ve paha biçilemeyen sanat eserleri ile dolu bu bina, yakın tarihin
çarpıcı bir örneği olarak ülkenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri sayılıyor. Gün içinde
dileyen misafirlerimiz için, namaz vakitlerinde uygun bir camii de- ya da uygun bir mekanda
namazlar eda edilecektir.

Bükreş turu üçüncü gününde, müze ziyaretleri yapmaya başlıyoruz. İlk durağımız Village
Müzesi. 1936 yılında inşa edilen müze, 15 hektarlık bir alanı kaplıyor. Alışık olduğunuzdan
farklı bir yer burası, zira tüm eserler açık havada sergileniyor. Müze içinde, birebir korunmuş
binlerce yıllık bir çiftlik evi de bulunuyor. Transilvanya ve Moldovya’dan gelen yüzlerce yıllık
sanat eserlerinin de sergilendiği müze, turunuzun en etkileyici duraklarından birini oluşturacak, garanti ediyoruz. Ziyaret edeceğimiz ikinci yer ise Peasant Müzesi. Romanya’nın yakın
tarihine adanmış bu müze, Çavuşesku döneminde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlamanızı sağlıyor. Gün içinde dileyen misafirlerimiz için, namaz vakitlerinde uygun bir camii
de- ya da uygun bir mekanda namazlar eda edilecektir.

2.Gün Bükreş
Bükreş turu ikinci gününe, şehrin meşhur parklarını gezerek başlıyoruz. Şehrin merkezinde
yer alan Cismigiu Bahçeleri, romantik bir yürüyüş için en uygun yerlerden biri. Biraz kuzeyde
yer alan Herastrau Parkı ise, Arc de Triomphe’un küçük bir kopyasını barındırıyor ve şehre
neden ‘Küçük Paris’ dendiğini anlamanızı sağlıyor. Günün geri kalanında şehir merkezinde
dolaşıp alışveriş yapmanızı tavsiye ederiz. Akşam yemeği için tavsiyemiz, ‘sarmale’ denemeniz. Biftek ve lahanadan yapılan sarmale, şehrin ulusal yemeklerinden biri sayılıyor. Gün
içinde dileyen misafirlerimiz için, namaz vakitlerinde uygun bir camii de- ya da uygun bir
mekanda namazlar eda edilecektir.
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4.Gün Bükreş - İstanbul
Sabah kahvaltısı sonrası odaların boşaltılmasının ardından otelden çıkış işlemlerinizi tamamlayıp, kendinizi şehrin sokaklarına bırakabilirsiniz.Uçuş saatinize kadar size kalan zamanda
ufak bir gezinti yapabilir şehrin cafelerinde bir tatlı eşliğinde içeceğinizi yudumlayabilirsiniz.
Transfer saati geldiğinde ise daha önceden belirlenen saatte ve yerde transfer görevlisi sizi
bekleyecek ve Havalimanına transferinizi gerçekleştirecektir. İstanbul’a varışınızı takiben
seyahatinizin son bulacaktır. Gün içinde dileyen misafirlerimiz için, namaz vakitlerinde uygun
bir camii de- ya da uygun bir mekanda namazlar eda edilecektir.
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Yunanistan Turu

Slovenya - Ljubljana Turu
3 Gece 4 gün

3 Gece 4 gün

HAVUZ

HAVUZ

NAMAZ

NAMAZ

GÜVENLİK

GÜVENLİK

SPA

SPA

YEMEK

YEMEK

KONAKLAMA

KONAKLAMA

ULAŞIM

REHBERLİK

Korfu Adası Türk Şehitliği
1.Gün İstanbul – Mykonos

Korfu Adası Türk Şehitliği
Korfu Adası’nın Kulina Semti’nde olup, denize ve havaalanına hakim bir tepe üzerinde ve
anayola 120 m. mesafededir.
Korfu Türk Şehitliği, 1890 yılında Birinci George’nin eşi Kraliçe Olga tarafından Osmanlı Devleti’ne hibe edilmiş arazide muhtelif ırktan müslümanların defnedildiği bir müslüman mezarlığı
olarak kurulmuştur. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı’nda şehit olan bazı Türk esirleri de buraya defnedilmiş olup kimlikleri ve miktarı
da bilinmemektedir.
İçinde bir abide ve kime ait olduğu bilinmeyen 3 şehit mezarı bulunmaktadır. 1924 yılında
Korfu Konsoloslu’muzca onarılarak burası şehitlik haline getirilmiştir. 1927 yılında Korfu Konsolosluğunun lağv edilmesi ile idari ve bakım sorumluluğu Pire Konsolosluğu’muza, 1 Ocak
1994 tarihinden itibaren de Pire Konsolosluğumuzdan alınarak sorumluluk Atina Kıdemli
Askeri Ataşeliğine verilmiştir. 1968, 1976, 1982 ve 1994 yıllarında onarımdan geçirilmiştir.

İstanbul Yeni Havalimanı dış hatlar gidiş terminalinde siz değerli misafirlerimiz ile saat ……
buluşma. Bilet, bagaj ve check-in işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçuş.
Mykonos turu birinci gününde, adayı keşfetmeye hemen başlıyoruz. Turunuza şehir merkezinde bir gezintiye çıkarak başlamanızı tavsiye ederiz. Büyüleyici güzellikte beyaz binalar
ve mavi ahşap kapılar, bir Yunan adasında olduğunuzu size hatırlatıyor. Adanın her yerinde
bol miktarda bulunan sokak kedileri, isterseniz gezintinize eşlik ediyor. Acıktığınız zaman
Jimmy’s Gyros’dan bir atıştırmalık almanızı tavsiye ederiz, bizim mutfak kültürümüze uygun
menüleri hem ucuz ve hem de lezzetli. Gün içinde dileyen misafirlerimiz için, namaz vakitlerinde uygun bir camii de- ya da uygun bir mekanda namazlar eda edilecektir.

2.Gün Mykonos
Mykonos turu ikinci gününe, kendimizi sahillere atarak başlıyoruz. Mykonos plajlarının
güzelliği Avrupa genelinde biliniyor, burada düzenlenen partiler ise daima ‘efsanevi’ olarak
nitelendiriliyor! Adada çok sayıda sahil olsa da, tavsiyemiz Paraga Plajı ile başlamanız. Kristal
berraklığındaki denizde yüzüp güneşlenebilir, bol bol fotoğraf çekebilirsiniz. Akşam karanlığı
çöktüğünde ise eğlence daha yeni başlamış oluyor! Ünlü plaj partilerinden birine katılmanızı
öneriyoruz. Gün içinde dileyen misafirlerimiz için, namaz vakitlerinde uygun bir camii de ya
da uygun bir mekanda namazlar eda edilecektir.

1.Gün İstanbul - Ljubljana

3.Gün Ljubljana

Ljubljana turu birinci gününde, bu görkemli şehri keşfetmeye hemen başlıyoruz. İlk durağımız, Slovenya Ulusal Müzesi. Şehrin en popüler turist merkezlerinden biri olan müzenin
giriş katında sayısız taş heykel sergileniyor. Üst katta ise, Roma İmparatorluğu döneminden
kalma lahit ve mezar taşları bulunuyor. Günün ikinci durağı ise St. Nicholas Kilisesi. 1707
yılında inşa edilen bu ihtişamlı kilise, ikiz kuleleri ve yeşil renkli kubbesi ile şehrin her yerinden görülebiliyor. Yöre halkı, kilisenin adandığı aziz olan St. Nicholas’ın balıkçıları koruduğuna
inanıyor. Gün içinde dileyen misafirlerimiz için, namaz vakitlerinde uygun bir camii de- ya da
uygun bir mekanda namazlar eda edilecektir.

Ljubljana turu üçüncü gününde, şehrin bize sunduklarını keşfetmeye devam ediyoruz. İlk
olarak Tivoli Parkını ziyaret edeceğiz. Şehirdeki en büyük park olan Tivoli çok sayıda havuz,
göl, malikâne ve spor merkezine de ev sahipliği yapıyor. Parkta keyifli bir yürüyüş yaptıktan
sonra, alışveriş yapmaya başlayabiliriz. Bunun için en uygun yer, Şehir Pazarı bölgesi. Yerel
ürünlerin de bulunabileceği pazar bölgesinde, çok sayıda kafe, restoran, mağaza ve butik de
bulunuyor. Yerel bir lezzet olan potica kekinden denemenizi öneririz! Gün içinde dileyen misafirlerimiz için, namaz vakitlerinde uygun bir camii de- ya da uygun bir mekanda namazlar
eda edilecektir.

2.Gün Ljubljana

4.Gün Ljubljana - İstanbul

Ljubljana turu ikinci gününe, şehrin sembolü sayılan Ljubljana Kalesi’ni ziyaret ederek
başlıyoruz. Tarih boyunca sayısız savaşa sahne olmuş bu kale, kraliyet ailesine de bir dönem
ev sahipliği yapmış bulunuyor. Ljubljana bir efsaneler şehri ve kaleyle ilgili çok sayıda hikâye
bulunuyor. Yerel halk, kale mahzenlerinde halen bir ejderhanın yaşadığına inanıyor. İkinci olarak ziyaret edeceğimiz yer ise Ejderha Köprüsü. Argonot Jason’ın, köprünün bulunduğu yerde
yeşil renkli bir ejderhayı öldürdüğüne inanılıyor. Gün içinde dileyen misafirlerimiz için, namaz
vakitlerinde uygun bir camii de- ya da uygun bir mekanda namazlar eda edilecektir.

Sabah kahvaltısı sonrası odaların boşaltılmasının ardından otelden çıkış işlemlerinizi tamamlayıp, kendinizi şehrin sokaklarına bırakabilirsiniz. Uçuş saatinize kadar size kalan zamanda
ufak bir gezinti yapabilir şehrin cafelerinde bir tatlı eşliğinde içeceğinizi yudumlayabilirsiniz.
Transfer saati geldiğinde ise daha önceden belirlenen saatte ve yerde transfer görevlisi sizi
bekleyecek ve Havalimanına transferinizi gerçekleştirecektir. İstanbul’a varışınızı takiben
seyahatinizin son bulacaktır. Gün içinde dileyen misafirlerimiz için, namaz vakitlerinde uygun
bir camii de- ya da uygun bir mekanda namazlar eda edilecektir.

3.Gün Mykonos
Mykonos turu üçüncü gününe, Little Venice bölgesinde dolaşarak başlıyoruz. İtalya’daki
Venedik şehrinden ismini alan bu bölge, kanallar içermese de denizin kıyısındaki rengârenk
binaları ile etkileyici bir görünüm sergiliyor. Adanın romantik bölgesi olarak tanımlanan Little
Venice, gün batımını izlemek için de en uygun yerlerden biri. Mykonos’da çok fazla tarihi anıt
bulunmasa da, Armenistis Deniz Feneri keşfe değer bir yer. Fenere uzanan yol biraz bozuk
olsa da, zahmete değer bir manzara sunuyor ve tüm adayı 360 derece ayaklarınızın altına
seriyor. Gün içinde dileyen misafirlerimiz için, namaz vakitlerinde uygun bir camii de- ya da
uygun bir mekanda namazlar eda edilecektir.

4.Gün Mykonos - İstanbul
Otelinizde yapacağımız sabah kahvaltısının ardından çevre gezileri ve alışveriş için serbest
zamanınızı dilediğinizce değerlendirebilirsiniz.
Transfer almış olan misafirlerimizin uçuş saatlerinden 3 saat önce otellerinden alınarak transferleri gerçekleşecektir. Transfer almayı tercih etmemiş misafirlerimiz ise kendi imkanlarıyla
uçuş saatlerinden 3 saat önce havaalanına geçebilirler. Gün içinde dileyen misafirlerimiz için,
namaz vakitlerinde uygun bir camii de- ya da uygun bir mekanda namazlar eda edilecektir.
İstanbul’a varışınızı takiben seyahatiniz son bulacaktır.
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Balkan Turu

Balkan Turu
Saraybosna Başlangıçlı

6 Gece 7 gün

HAVUZ

HAVUZ

NAMAZ

NAMAZ

GÜVENLİK

GÜVENLİK

SPA

SPA

YEMEK

YEMEK

KONAKLAMA

KONAKLAMA

ULAŞIM

ULAŞIM

REHBERLİK

REHBERLİK

1.Gün İstanbul – Saraybosna
THY / PGS HAVAYOLU tarifeli uçağı ile İstanbul havalimanı’ndan / Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket ediyor ve Saraybosna’ya varıyoruz. Havalimanında BALKAN TOUR rehberi
bizleri karşılıyor ve özel aracımızla Başçarşı’ya hareket ediyor ve Bosna Hersek Turumuza
başlıyoruz. Yolumuzun üzerinde 92/95 savaşından kalma bomba ve kurşun izleri bulunan
binaları, Avrupa’nın ilk elektrikli tramvayı olan tramvayları ve Saraybosna’yı aktif olarak baştan
sona dolaşan tramvay hattını, Tito dönemi Yugoslavya Halk Ordusu’na ait ancak günümüzde
Saraybosna üniversite kampüsü olarak kullanılan binaları, ABD’nin dünyanın en büyük ikinci büyükelçiliği binasını, Saraybosna şehir müzesini, Parlamento binasını, Arap yatırımcılar
tarafından yapılan ve bölgenin en büyük AVM sini görerek Başçarşı’ya varıyoruz. Dikkatli
gözler ile baktığımızda havaalanından Bascarşı’ya doğru gelirken Bosna Hersek tarihini tam
tersi olmak üzere müşahede edebiliriz. Ters sıralama olarak evvela Yugoslav yapılarını sonrasında Avrupa Gotik yani Avusturya Macaristan dönemi yapıları ve son olarak Osmanlı yapıları
ile karşı karşıya kalırız. İlk durağımız 1992-1995 yıllarında yaşanan elim savaşın şehitleri
ve Aliya izzet Begoviç’in mezarının bulunduğu Kovaci şehitliğidir. Savaş şehitlerine Fatiha
okuduktan sonra rehberimizden Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Alija Izetbegoviç’in hayatı
hakkında bilgi alıyoruz. Ardından Osmanlı döneminden bu yana ayakta durmayı başarabilmiş
Boşnak – Türk mahallesinden geçerek Başçarşı şehir gezisine başlıyoruz. Turumuz esnasında
göreceğimiz yerler sırayla ;
•18.yy’ da inşa edilmiş, Osmanlı Devletinin hoşgörüsünün timsali niteliğindeki Sebil ( çeşme ).
•Osmanlı Devletinden bu yana var olan Bakır zanaatının icra edildiği ‘’ Bakırcılar Sokağı ‘
•Merkez noktasında inşa edilen ve ilk olma özelliğini taşıyan ‘Çarşı camii’
•Avrupa’da hayatta kalmayı başarmış ender hanlardan olan Moriça Han ve içerisinde bulunan,
Fikir ile mücadeleyi benimsemiş Genç Müslümanlar derneği ‘Mladi Muslimani’
•Kanuni Sultan Süleyman’ın halaoğlu Gazi Hüsrev bey camii ve türbesi
•Saat Kule
•Kurşunlu Medrese
•Gazi Hüsrev bey müzesi ve kütüphanesi
•Avrupa’nın ilk umumi tuvaleti
•Dünya savaşının çıktığı yer olarak bilinen Latin köprüsü
•Fatih Sultan Mehmet adına yaptırılan Hünkar Camii
•At meydanı - Okmeydanı
•Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Bakır Baba Camii
•Ortodoks Kilisesi
•Alija Izetbegoviç parkı ve parkta sürekli satranç oynayan Saraybosna’lı emekliler
•Ferhadiye Camii
•Ferhadiye Caddesi ( Saraybosna’nın İstiklal Caddesi )
•İspanya’daki Musevilerin ihraç edilmesi sonucu Osmanlı devleti kovulmuş Musevilere kucak
açtı. Bunun en Büyük delili Yine Osmanlı devleti tarafından inşa edilen ‘Musevi Sinagogu’
•Katolik Katedrali ( İsa’nın Kalbi )

20

6 Gece 7 gün

•Saraybosna gülleri ( Savaş zamanı bir bomba ile birden fazla kişinin hayatını kaybettiği
kırmızı boya ile işaretlenmiş noktalar )
•Fırın yeri katliamının yapıldığı nokta
•6 Nisan 1945’te Yugoslav halk ordusu tarafından Nazi rejimi işgalindeki Saraybosna’nın kurtarılışı anısına yakılan ve adına sönmeyen denen ateş
•5 Şubat 1994’te ve 1995’te Pazar yeri katliamı olarak anılan ve onlarca kişinin hayatını
kaybettiği Markale Semt pazarı
•Avusturya – Macaristan döneminde Hükümet Konağı ( Belediye binası ) olarak yaptırılan ve
savaş dönemi yakılarak bir çok el yazması eserin kül olmasına neden olunan Vjecnica
( Viyeçnitsa ) kütüphanesi
Şehir gezisi ardından öğlen yemeğimizi yemek üzere Saç Börekçisine gidiyoruz.Menümüzde
ise meşhur saç altında pişirilen Boşnak böreği var. Yemeğin ardından serbest zaman. Daha
sonra rehberimizin belirleyeceği saatte buluşarak otelimize hareket ediyoruz. Otelde 1 saat
kadar dinlendikten sonra tekrar Başçarşıya akşam yemeği yemek üzere hareket ediyoruz.
Akşam yemeğimizi Saraybosna’nın en meşhur ve nezih yerel restoranı olan TURKUAZ restoranda Boşnak köftesi ‘’ Çevapi ‘’ olarak alıyoruz. Ardından rehberimizin belirleyeceği saatte
konaklamak üzere otelimize hareket ediyor ve günü bitiriyoruz.

2.Gün Saraybosna - Konjic – Jablanica – Blagaj – Mostar
Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından saat 08.00 de Hersek bölgesinin en büyük ve
güzel şehri olan Mostar şehri turunu yapmak üzere otelimizden ayrılıyoruz. Yolumuz üzerinde
bulunan küçük yerleşim yerlerinin içinden geçerek ilk durağımız olan Konjic şehrine varıyoruz.
Neretva nehri kenarına kurulmuş 50 bin nüfuslu bu küçük şehirde 2. Dünya savaşında ve 92
– 95 savaşında hasar görmüş ve tadilatı TC Karayolları ve Tika tarafından yapılmış Osmanlı
köprüsü, Kırık minareli camii, aslına uygun restore edilmiş mini çarşı göreceğimiz yerler arasındadır. Fotoğraf molamızın ardından yolculuğumuza devam ediyoruz.
İkinci durağımız Yugoslavya’nın kurucusu Josip Broz Tito’nun II.mareşal ünvanını aldığı , ömür
boyu devlet başkanlığına seçilmesine sebep olan savaşın yapıldığı şehir Jablanica. Aynı zamanda kuzu çevirmesi ile meşhur olan bu şehirde 1943 yılında Tito’nun Nazilere karşı verdiği
mücadele sonucu yıktığı köprü ve olayın cereyan ettiği bölgeyi görüyoruz. Ardından Poçitelj’e
doğru yola çıkıyoruz.
Poçitelj aslına uygun olarak restore edilmiş bir Bosna Krallığı köyüdür.Osmanlı’nın fethinden
sonra Camii, Hamam gibi yapılar eklenerek şişman İbrahim paşa tarafından Türk Köyü haline
getirilmiştir. Hırvatistan sınırına 15 kilometre uzaklık mesafesinde bulunan ve 1. Tvrko döneminden beri (1381) ayakta durmayı başarabilmiştir. Bu köyde göreceğimiz yerler ;
•Nöbet kulesine tırmanış ve muhteşem seyir-i manzara
•Savaş zamanı ağır hasar almış ancak tekrar onarılarak hizmete girmiş köy camii
•Hamam
•Mevsimine göre bölgede yetişen meyvelerin satıldığı reyonlar

Ardından Buna nehri kaynağına, 5 asır önce kurulmuş Alperenler Tekkesi’ne hareket ediyoruz.
Kaynağına henüz ulaşılamamış ve saniyede 43.000 litreye kadar su çıkaran Buna nehrine
nazır yerel restoranımızda alabalık menümüz ile öğlen yemeğimizi yiyoruz. Ardından Sarı
Saltuk tekkesi olarak ta bilinen Blagaj tekkesini ziyaret ediyoruz. Tekke içinde yer alan Açık
paşa türbesi ve Sarı Saltuk’un makamını ziyaret ediyor ve tipik Anadolu evi şeklinde inşa
edilmiş iki katlı bu evde Bayanlar mescidi, Meydan odası, Erkekler için mescit ve zikir odası,
Hamamcık ve halvethane ve mutfak olarak kullanılan odaları görüyoruz. Dileyen misafirlerimiz
nehre nazır avluda Türk çayı içebilirler. Daha sonra son durağımız olan Mostar şehrine hareket
ediyoruz. Yolumuzun üzerinde Mostar havalimanını ve Yugoslavya zamanında havalimanı
karşısına yapılan ve uçaklar için sığınak olarak kullanılan askeri alanları görüyoruz. Bu alan havalimanının hemen karşısındaki tepeciğin içi oyularak uçakların saklanması için hazırlanmıştır.
Mostar’a varışımızla birlikte yaya olarak turumuza başlıyoruz. Turumuz esnasında görülecek
yerler;
•Şehitler camii ve avlusundaki şehitlik. Bu şehitliğin bir özelliği savaş esnasında Müslüman
Boşnaklar ile birlikte omuz omuza çarpışan Hırvat Mostar’lıların da metfun bulunmasıdır.
•Bölgeye özel, nehirden toplanan taşlarla işlenmiş kaldırımlı Mostar çarşısı
•Koski Mehmet Paşa camii. Bu cami köprünün en güzel fotoğrafının çekildiği camidir.
•Türkiye Cumhuriyeti Mostar Başkonsolosluğu
•Mostar Köprüsü – 1566 yılında Mimar Sinan’ın öğrencisi ve Hersekli olan Mimar Hayrettin
tarafından yapılan ve 1993‘de yıkılan ancak 2004 yılında tekrar restore edilen tek kemerli
köprüdür.
•Tara Kulesi – Bu kuleler zamanında köprü güvenliğini sağlayan ekiplere mahsusken
günümüzde müze olarak hizmet vermektedir.
•Kriva Cuprija – Eğri köprü
•Tabakhane camii ve hamamı – Zamanında deri işiyle uğraşan eşrafın diğer camilerdeki cemaate koku olarak rahatsızlık vermemesi adına kendilerine özel yaptırdıkları ve altından sular
akan camidir.

Mostar’da alışveriş ve şehrin tadını çıkarmak için serbest zaman ilan ediliyor daha sonra rehberimizin belirleyeceği zamanda buluşup akşam yemeğimizi yerel restoranımızda aldıktan
sonra konaklama Mostar’daki otelimizde.

3.Gün Mostar – Kotor – St. Stefan – Budva – Cetinje – Podgorica
07:00 Kahvaltı. 08:00 Otelden hareket. Kahvaltının ardından, Karadağ’a hareket ediyoruz.
Stolac– Ljubinje– Trebinje kasabalarının içlerinden geçerek Bosna Hersek’ten çıkış yapıyoruz.
Karadağ sınırını geçtikten sonra 12 dakikalık feribot yolculuğu esnasında karşılaşacağımız
Kotor körfezi manzarası bizleri adeta büyüleyecek. Ardından UNESCO tarafından koruma altına
alınmış ortaçağ şehri Kotor’a varmış oluyoruz. Kotor’da yerel rehberimiz eşliğinde yapacağımız
şehir turunda göreceğimiz yerler ;
•Silah Meydanı
•Saat Kulesi
•Utanç Sütunu
•Aziz Trifun Katedrali
•Zanaatçılar Sokağı
•Tulumba Çeşmeleri
•Nehir Kapısı
•Aziz Luka meydanı
Yolculuğumuz Budva’ya doğru devam ediyor. Budva’da yerel rehberimiz eşliğinde yapacağımız
şehir turu esnasında görülecek yerler ;
•Budva Kalesi
•Napolyon tarafından yaptırılmış hisar
•Kale içi ortaçağdan beri orijinal haliyle korunmuş dükkanlar
•Katolik Kilisesi
•Ortodoks Kilisesi
•Marina
Budva’da alışveriş için verdiğimiz serbest zamanın ardından St. Stefan adasına varıyoruz.
Muhteşem manzarayı ölümsüzleştirmek için burada vereceğimiz fotoğraf molasından sonra
durağımız Cetinje. Karadağ’ın ilk başkenti olan Cetinje kasabasında mola veriyoruz.Cetinje’de
Osmanlı devletinin 1918 yılına kadar kullandığı konsolosluk binasını görüyoruz ve Karadağ’ın
başkenti Podgorica’ya kısa bir yolculuğun ardından varıyoruz. Başkent Podgorica’da yerel
restoranımızda akşam yemeğimizi alıyor ve otele kadar kısa bir yürüyüş turu yapıyoruz. Bu
turumuz esnasında görülecek yerler ;
•Saat Kulesi
•Osmanagiç camii
Otelimize varışımızla beraber konaklama.
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4.Gün Podgorica – İşkodra – Tiran – Elbasan – Struga – Ohrid
Kahvaltının ardından başkent Podgorica’da otobüsümüzle panoramik şehir turu. Turumuz
esnasında ;
•Cumhurbaşkanlığı
•Azerbaycan tarafından yaptırılan şehir parkı
•Milenyum köprüsü
•Kral Nikola Heykeli
Ardından sınır kapısından geçerek Arnavutluk’a giriş yapıyoruz. Arnavutluk ve Karadağ arasında sınırı oluşturan İşkodra gölü yanına kurulmuş İşkodra şehri ilk durağımız oluyor. 35 yıl
Osmanlı hakimiyeti altında kalmış ve stratejik olarak balkanların en önemli şehirlerinden biri
olan bu şehirde şehir kalesi ve surlarını göreceğiz. Şehir merkezinde vereceğimiz molada kısa
bir şehir turu yapacağız. Merkezde verilen serbest zamanın ardından, başkent Tiran’a doğru yolumuza devam ediyoruz. 1614 yılında Süleyman paşa tarafından imar edilen ve 1920
yılından itibaren Arnavutluk’un başkenti olan Tiran’da otobüsümüzle yapacağımız panoramik
turumuzda göreceğimiz yerler ;
•Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği
•ABD büyükelçiliği
•Diyanet vakfı tarafından finanse edilen 4 şerefeli Namazgah camii inşaası
•Tiran’ın kurucusu Süleyman Paşa’nın heykeli
•Tiran şehir meydanı
•Ethem bey camii
•Saat Kulesi
•Ulusal Müze
•Üniversite Binası
•Opera ve Bale Binası
•Meydanda bulunan ve Arnavutların milli kahramanı Skender Beg heykeli
•Parlemento ve Bakanlık binaları
•Cumhurbaşkanlığı Köşkü
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5.Gün Ohrid – Resne – Manastır – Kalkandelen – Üsküp
Kahvaltımızın ardından 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
•Sinan Çelebi Türbesi

Manastır turumuzun ardındanKanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış şirin bir kasaba
olan Kalkandelen’e (Tetovo) otobüsümüzle geçiyoruz. Kalkandelen’de iki önemli durağımızdan
birincisi 1833 yılında Abdurrahman paşa tarafından yaptırılan Alaca Camii’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 aracımızla 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. Rehberimizin belirlediği saatte Kuzey
Makedonya’nın başkenti Üsküp’e hareket ediyoruz. Üsküp’e varışımızla birlikte yerel restoranımızda akşam yemeğimizi alıyoruz. Daha sonra konaklama Üsküp’teki otelimizde.
Dileyen misafirlerimiz geceleri çok güzel ışıklandırılan bu şehrin tadını çıkarmak üzere yemekten sonra merkezde vakit geçirebilirler.

Serbest zamanın ardından yolculuğumuz devam ediyor. İlk durağımız, 1908 yılında Enver Bey
ile beraber dağa çıkan ve II. Abdülhamid’in meşrutiyeti yeniden ilan etmesiyle sonuçlanan
Jön Türk hareketi’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

Tiran turumuzun ardından sıradaki durağımız Elbasan.Otobüsümüzle şehrin içinden geçiyor
ve şehir merkezinde bulunan Elbasan Kalesinde mola veriyoruz. Kale etrafında bulunan Türk
sokakları ve Hünkar camii’ni gördükten sonra yolculuğumuz Kafasan sınır kapısına doğru devam ediyor. 1945 – 1985 yılları arasında ülkeyi yönetmiş meşhur diktatör Enver Hoca
tarafından yaptırılmış ve sayıları 300.000 civarında olduğu söylenen ‘’ Bunker ‘’ adı verilen
mantar şeklinde beton sığınakları görüyoruz. Daha sonra Kafasan sınır kapısından geçerek
Makedonya’ya giriş yapıyoruz. Makedonya’daki ilk durağımız, Ohrid gölünün batı kıyısında
bulunan ve nüfusunun çoğunu müslümanların oluşturduğu Struga kasabası. Struga’da Ohrid
gölünden doğan Kara Drim nehri ve kaynağını görüyor ve rehberimizden Struga hakkında
genel bilgi alıyoruz. Şairler şehri olarak ta bilinen bu şehirde fotoğraf için serbest zamanın
ardından Ohrid’e doğru devam ediyoruz. Ohrid’e varışımızla birlikte Ohrid gölüne nazır yerel restoranımızda alacağımız akşam yemeğimizin ardından konaklama Ohrid’teki otelimizde
oluyor.
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6.Gün Üsküp – Priştine – Prizren – Üsküp

07:00 Kahvaltı. 08:00 Otelden hareket. Kahvaltımızın ardından Kosova’nın başkenti Priştina’ya
hareket. Osmanlı tarihinde de birçok dönemde kilit roller üstlenmiş Kosova’nın başkenti Priştina’ya varış.
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
Daha sonra Priştine’nin İstiklal caddesi diyebileceğimiz ‘’ Rahibe Teresa Caddesi’’nde yürüyüş
ve serbest zaman. 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 bir buçuk saatlik yolculuğun ardından Osmanlı’nın bir çok
eserinin bulunduğu Kosova’nın ikinci büyük şehri Prizren’e varıyoruz.
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 yerel restoranımıza hareket ediyoruz
akşam yemeğimizin ardından konaklama için Üsküpteki otelimize hareket.
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7.Gün Üsküp - İstanbul

•17. Yy dan kalma Aziz Spas Kilisesi
07:00 Kahvaltı. 08:00 Otelden hareket Kahvaltımızın ardından otelimizden check out yapa- •Rahibe teresa anıtı ve Teresa müzesi
rak ayrılıyor ve ilk olarak Üsküp’ün eteklerine kurulmuş olan Vodno dağına çıkıyor ve şehri •1963 depreminde yıkıldığı hali ile duran Eski Tren İstasyonu binası
tepeden görme imkanı buluyoruz. Vodno dağına çıkarken kendinizi Bursa Çekirge yolunda
hissedeceksiniz. Daha sonra Üsküp’ün doğa harikası Matka Kanyonuna hareket ediyoruz. Yaya turumuzun ardından serbest zaman. Daha sonrasında Üsküp Uluslararası Havalimanına
Burada dileyen misafirlerimiz tekne turuna katılabilir ve kahve içebilirler. Matka Kanyonu tu- hareket. Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından tarifeli uçuş ile İstanbul’a hareket. Yerel
rumuzun ardından otobüsümüzle Üsküp’ün çevresinde panoramik bir tur yapıyoruz. Turumuz saat İstanbul’a varış. Böylelikle bir Balkan turumuzunda sonuna gelmiş oluyoruz. Bir başka
esnasında görülecek yerler ;
BALKAN TOUR organizasyonunda tekrar görüşmek üzere.
•Makedonya Meclis Binası
•Dışişleri Bakanlığı Binası
•Üniversite Kütüphanesi
•Çoğunluğunu Müslüman nüfusun oluşturduğu Çair ( Çayır ) Semti
•Yahya Paşa camii
•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 şehir turumuza başlıyoruz. Osmanlı İmparatorluğunun 500 yıldan fazla hüküm sürdüğü ve hala eski halini koruyabilmiş
orijinal adı ile Üsküp Türk Çarşısında yayan olarak turumuza başlıyoruz.
Turumuz esnasında göreceğimiz 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,
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6 Gece 7 gün

Üsküp Başlangıçlı

1.Gün İstanbul - Üsküp

2.Gün Üsküp – Priştine – Prizren – Üsküp

İstanbul havalimanı’ndan / Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan THY & PGS uçuşu ile Üsküp’e
uçuş. Üsküp’e varış (yerel saat). Havalimanı’nda BALKAN TOUR rehberi tarafından karşılanma, ardından aracımız ile başkente hareket ediyoruz. Turumuz esnasında bizlere tarihi
yaşatacak olan Üsküp şehir turumuza başlayacağımız yer Tarihi Osmanlı Türk Çarşısıdır ve
göreceğimiz yerler;
•Çarşıdaki kuyumcular sokağı
•Üsküp Kalesi
•Vardar Nehri
•16. yy.’dan kalma Taş Köprü
•Türk ve Yahudi mahallesi
•Davut Paşa Külliyesi
•Mustafa Paşa Camii
•Yahya Paşa Camii
•Sultan Murat Camii
•İsa Bey Camii
•Çifte Hamam
•Sulu Han
•Kapan Han
•Kurşunlu Han
•Saat kulesi
•Üsküp Meydanı ve meydanda 2011 senesi içinde açılan ve Yunanistan’la politik soruna yol
açan Büyük İskender’in devasa heykeli
•Sar Samuel ve Kiril Metod heykelleri
Ardından şehri panoramik olarak göreceğimiz Vodno dağına çıkıyoruz fotoğraf molası ardından şehrin elektrik ihtiyacını karşılayan baraj gölü olan Matka Kanyonuna gidiyoruz.
Dileyen misafirlerimiz burada tekne turuna katılabilir ve kahve içebilirler. Matka turumuzun
ardından akşam yemeğimizi almak üzere yerel restoranımıza doğru hareket ediyoruz akşam
yemeğimizin ardından konaklama otelimizde.

07:00 Kahvaltı. 08:00 Otelden hareket. Kahvaltımızın ardından Kosova’nın başkenti Priştine’ye
hareket. Osmanlı tarihinde de birçok dönemde kilit roller üstlenmiş Kosova’nın başkenti Priştina’ya varış. 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
Daha sonra Priştine’nin İstiklal caddesi diyebileceğimiz ‘’ Rahibe Teresa Caddesi’’nde yürüyüş
ve serbest zaman. 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 yolculuğun ardından Osmanlı’nın bir
çok eserinin bulunduğu Kosova’nın ikinci büyük şehri Prizren’e varıyoruz.
Prizren şehir turumuza başlıyoruz. Yayan 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 yerel restoranımıza hareket ediyoruz
akşam yemeğimizin ardından konaklama için Üsküpteki otelimize hareket ediyoruz.
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3.Gün Üsküp – Kalkandelen – Manastır – Resne - Ohrid
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 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 Ohrid’e doğru hareket ediyoruz. Yolumuz üzerinde 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 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
•Sinan Çelebi Türbesi
Turumuzun ardından yerel restoranımızda alacağımız akşam yemeğimizin ardından konaklama Ohrid’teki otelimizde.
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4.Gün Ohrid – Srtuga – Elbasan – Tiran – İşkodra
07:00 Kahvaltı. 08:00 Otelden hareket. Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından ilk durağımız Ohrid gölünün batı kıyısında bulunan ve nüfusunun çoğunu müslümanların oluşturduğu Struga kasabası.Struga’da Ohrid gölünden doğan Kara Drim nehri ve kaynağını görüyor
ve rehberimizden Struga hakkında genel bilgi alıyoruz. Şairler şehri olarak ta bilinen bu
şehirde fotoğraf için serbest zamanın ardından Arnavutluk’a doğru yola çıkıyoruz. Kafasan
sınır kapısından geçerek Arnavutluk’a giriş yapıyoruz. Arnavutluk’a girer girmez özellikle
sınır bölgesinde 1945 – 1985 yılları arasında ülkeyi yönetmiş meşhur diktatör Enver Hoca
tarafından yaptırılmış ve sayıları 300.000 civarında olduğu söylenen ‘’ Bunker ‘’ adı verilen mantar şeklinde beton sığınakları görüyoruz. Arnavutluk’ta ilk durağımız Elbasan.Otobüsümüzle şehrin içinden geçiyor ve şehir merkezinde bulunan Elbasan Kalesinde mola
veriyoruz. Kale etrafında bulunan Türk sokakları ve Hünkar camiini gördükten sonra başkent
Tiran’a doğru yolumuza devam ediyoruz. 1614 yılında Süleyman paşa tarafından imar edilen
ve 1920 yılından itibaren Arnavutluk’un başkenti olan Tiran’da otobüsümüzle yapacağımız
panoramik turumuzda göreceğimiz yerler ;
•Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği
•ABD büyükelçiliği
•Diyanet vakfı tarafından finanse edilen 4 şerefeli Namazgah camii inşaası
•Tiran’ın kurucusu Süleyman Paşa’nın heykeli
•Tiran şehir meydanı
•Ethem bey camii
•Saat Kulesi
•Ulusal Müze
•Üniversite Binası
•Opera ve Bale Binası
•Meydanda bulunan ve Arnavutların milli kahramanı Skender Beg heykeli
•Parlemento ve Bakanlık binaları
•Cumhurbaşkanlığı Köşkü
Tiran turumuzun ardından sıradaki durağımız Arnavutluk ve Karadağ arasındaki sınırı oluşturan İşkodra gölü yanına kurulmuş İşkodra şehri. 435 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalmış
ve stratejik olarak balkanların en önemli şehirlerinden biri olan bu şehirde şehir kalesi ve
surlarını göreceğiz. Şehir merkezinde vereceğimiz molada kısa bir yürüyüş turu yapacağız.
Merkezde serbest zamanın ardından eski Yugoslavya’nın 6 cumhuriyetinden biri olan ve 2006
yılında Sırbistan’dan referandumla ayrılan Karadağ’a geçiyoruz. Başkent Podgorica’da yerel
restoranımızda akşam yemeğimizi alıyor ve otele kadar kısa bir yürüyüş turu yapıyoruz. Bu
turumuz esnasında görülecek yerler ;
•Saat Kulesi
•Osmanagiç camii
Otelimize varışımızla beraber konaklama.

5.Gün Podgorica – Cetinje – St. Stefan – Budva – Kotor – Mostar

6.Gün Mostar – Blagaj – Jablanica – Konjic – Saraybosna

08:00 Kahvaltı. 09:00 Otelden hareket. Kahvaltının ardından başkent Podgorica’da otobüsümüzle panoramik şehir turu.
Turumuz esnasında ;

07.00 Kahvaltı – 08.00 Otelden hareket. Otelimizden ayrılıyor ve Mostar turumuza başlıyoruz.
Turumuz esnasında görülecek yerler ;
•Şehit camisi ve avlusundaki mezarlık. Bu mezarlığın bir özelliği de savaş esnasında
Müslüman Boşnaklar ile birlikte omuz omuza çarpışan Hırvat Mostar’lıların da metfun bulunmasıdır.
•Bölgeye özel nehirden toplanan taşlarla işlenmiş kaldırımlı Mostar çarşısı
•Koski Mehmet Paşa camii. Bu cami köprünün en güzel fotoğrafının çekildiği camidir.
•Türkiye Cumhuriyeti Mostar Başkonsolosluğu
•Mostar Köprüsü – 1566 yılında Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından yapılan
ve 1993 te yıkılan ancak 2004 yılında tekrar restore edilen tek kemerli köprüdür.
•Tara Kulesi – Bu kuleler zamanında köprü güvenliğini sağlayan ekiplere mahsusken
günümüzde müze olarak hizmet vermektedir.
•Kriva Cuprija – Eğri köprü
•Tabakhane camii ve hamamı – Zamanında deri işiyle uğraşan eşrafın diğer camilerdeki
cemaate koku olarak rahatsızlık vermemesi adına kendilerine özel yaptırdıkları ve altından
sular akan camidir.

•Cumhurbaşkanlığı
•Azerbaycan tarafından yaptırılan şehir parkı
•Milenyum köprüsü
•Kral Nikola Heykeli
Göreceğimiz yerler arasında.Ardından sahil şeridine doğru ilerliyoruz. Yolumuz üzerinde bulunan ve Karadağ’ın ilk başkenti olan Cetinje kasabasında mola veriyoruz. Cetinje’de Osmanlı
devletinin 1918 yılına kadar kullandığı konsolosluk binasını görüyoruz. Ardından yolumuza
devam ediyor ve St Stefan adasına varıyoruz. Muhteşem manzarayı ölümsüzleştirmek için
burada vereceğimiz fotoğraf molasından sonra durağımız Budva.Budva’da yayan olarak
yapacağımız turumuz esnasında görülecek yerler ;
•Budva Kalesi
•Napolyon tarafından yaptırılmış hisar
•Kale içi ortaçağdan beri orijinal haliyle korunmuş dükkanlar
•Katolik Kilisesi
•Ortodoks Kilisesi
•Marina
Budva’da alışveriş için verdiğimiz serbest zamanın ardından UNESCO tarafından koruma altına alınmış ortaçağ şehri Kotor sıradaki durağımız oluyor. Kotor’da yerel rehberimiz eşliğinde
yapacağımız şehir turunda göreceğimiz yerler ;
•Silah Meydanı
•Saat Kulesi
•Utanç Sütunu
•Aziz Trifun Katedrali
•Zanaatçılar Sokağı
•Tulumba Çeşmeleri
•Nehir Kapısı
•Aziz Luka meydanı
Serbest zamanın ardından Bosna Hersek’e hareket. 12 dakikalık feribot yolculuğunda Kotor
körfezi manzarası bizleri büyülüyor. Daha sonra Bosna Hersek’e giriş yapıyor ve Trebinje –
Ljubinje – Stolac kasabalarının içlerinden geçerek Mostar’a varıyoruz. Akşam yemeğimizi
köprü manzaralı yerel restoranımızda aldıktan sonra konaklama Mostar’daki otelimizde.

Daha sonra Buna nehri kaynağına, 5 asır önce kurulmuş Alperenler Tekkesi’ne hareket
ediyoruz. Yolumuzun üzerinde Mostar havalimanını ve Yugoslavya zamanında havalimanı
karşısına yapılan ve uçaklar için sığınak olarak kullanılan askeri alanı görüyoruz. Bu alan
havalimanının hemen karşısındaki tepeciğin içi oyularak uçakların saklanması için hazırlanmıştır. Kaynağına henüz ulaşılamamış ve saniyede 43.000 litreye kadar su çıkan Buna
nehri kaynağına kurulmuş Sarı Saltuk tekkesi olarak ta bilinen tekkeyi ziyaret ediyoruz. Tekke
içinde yer alan Açık paşa türbesi ve Sarı Saltuk’un türbesini ziyaret ediyor ve tipik Anadolu evi
şeklinde inşa edilmiş iki katlı bu evde Bayanlar mescidi, Meydan odası, Erkekler için mescit
ve zikir odası, Hamamcık ve halvethane ve mutfak olarak kullanılan odayı görüyoruz. Dileyen
misafirlerimiz nehire nazır avluda Türk çayı içebilirler. Sıradaki durağımız Yugoslavya’nın kurucusu Josip Broz Tito’nun mareşal ünvanını aldığı savaşın yapıldığı şehir olan Jablanica. Aynı
zamanda kuzu çevirmesi ile meşhur olan bu şehirde 1943 yılında Tito’nun Alman Nazilere
karşı verdiği mücadele sonucu yıktığı köprü ve olayın cereyan ettiği bölgeyi görüyoruz.
Ardından durağımız olan Konjic şehrine varıyoruz. Neretva nehri kenarına kurulmuş 50 bin
nüfuslu bu küçük şehirde 2. Dünya savaşında ve 92 – 95 savaşında hasar görmüş ve tadilatı
Tika tarafından yapılmış Osmanlı köprüsü, Kırık minareli camii, aslına uygun restore edilmiş
mini çarşı göreceğimiz yerler arasındadır. Fotoğraf molamızın ardından yolculuğumuza devam
ediyoruz. Bugünkü son durağımız Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna. Varışımızla birlikte
Akşam yemeğimizi Saraybosna’nın en meşhur ve nezih yerel restoranı olan TURKUAZ restoranda Boşnak köftesi ‘’ Çevapi ‘’ olarak alıyoruz. Ardından rehberimizin belirleyeceği saatte
konaklamak üzere otelimize hareket ediyor ve günü bitiriyoruz.
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7.Gün Saraybosna – İstanbul
Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından saat 08.00 da otelimizden check out yaparak
ayrılıyoruz. Başçarşı’ya doğru ilerliyoruz. Yolumuzun üzerinde savaş zamanı yapılan bombardımanın izlerinin bulunduğu binaları, Avrupa’nın ilk elektrik motorlu tramvay hattı olan ve
Saraybosna’yı halen aktif olarak baştan başa dolaşan tramvay hattını, Tito dönemi Yugoslavya
Halk Ordusu’na ait ancak günümüzde Saraybosna üniversite kampüsü olarak kullanılan binaları, ABD’nin dünyanın en büyük ikinci büyükeçiliği binasını, Saraybosna şehir müzesini, Parlemento binasını, Arap yatırımcılar tarafından yapılan ve bölgenin en büyük AVM sini görerek
Başçarşı’ya varıyoruz. İlk durağımız 1992-1995 yıllarında yaşanan hazin savaşın şehitleri
ve Aliya Izetbegoviç’in mezarının bulunduğu şehitlik. Savaş şehitlerine Fatiha okuyup rehberimiz tarafından Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Alija Izetbegoviç ve hayatı hakkında
bilgi alıyoruz. Ardından Osmanlı döneminden kalmayı başarabilmiş arnavut kaldırımlı Boşnak
– Türk mahallesinden geçerek Başçarşı şehir turumuza başlıyoruz. Turumuz esnasında göreceğimiz yerler ;

•Avusturya – Macaristan döneminde Hükumet Konağı ( Belediye binası ) olarak yaptırılan
ve savaş dönemi yakılarak bir çok el yazması eserin kül olmasına neden olan Vjecnica
(Viyeçnitsa) kütüphanesi
Yaya turumuzun ardından rehberimizi belirleyeceği saate kadar serbest zaman. Ardından
Saraybosna havalimanına hareket. Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından saat ……
tarifeli uçuşu ile İstanbul’a hareket. Yerel saat ile ….’da İstanbul’a varış. Böylelikle Bosna
Hersek turumuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Bir başka BALKAN TOUR turunda tekrar görüşmek
üzere…

•18.yy Boşnak mimarisi ile yapılmış Sebil
•Osmanlı döneminden kalmayı başarak tek aktif sanat sokağı ‘’ Bakırcılar Sokak ‘’
•Çarşı camii
•Moriça Han ve içerisinde bulunan Genç Müslümanlar teşkilatı lokali ‘’ Mladi Muslimani ‘’
•Kanuni Sultan Süleyman’ın halaoğlu Gazi Hüsrev bey camii ve türbesi
•Saat Kule
•Kurşunlu Medrese
•Gazi Hüsrev bey müzesi ve kütüphanesi
•Avrupa’nın ilk umumi tuvaleti
•1. Dünya savaşının çıktığı yer olarak bilinen Latin köprüsü
•Fatih Sultan Mehmet adına yaptırılan Hünkar Camii
•At meydanı - Okmeydanı
•Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Bakır Baba Camii
•Ortodoks Kilisesi
•Alija Izetbegoviç parkı ve parkta sürekli satranç oynayan Saraybosna’lı emekliler
•Ferhadiye Camii
•Ferhadiye Caddesi ( Saraybosna’nın İstiklal Caddesi )
•Musevi Sinagogu
•Katolik Kilisesi – Katedral – İsa’nın Kalbi Kilisesi
•Saraybosna gülleri ( Savaş zamanı bir bomba ile birden fazla kişinin hayatını kaybettiği noktalar )
•Fırın yeri katliamının yapıldığı nokta
•6 Nisan 1945 te Yugoslav ordusu tarafından Almanlan işgalindeki Saraybosna’nın kurtarılışı
anısına yakılan sönmeyen ateş
•5 Şubat 1994 te Pazar yeri katliamı olarak anılan ve 68 kişinin hayatını kaybettiği Markale
Semt pazarı
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Tetova Şehir turunda Göreceğimiz yerler ;
•Bektaşî merkezi Harabati Baba Tekkesi. Tekkenin 15 yıllık bekçisi ve bakıcısı Tetova’lı CeTHY / PGS HAVAYOLU tarifeli uçağı ile İstanbul’dan hareket. ( yerel saat ) Saraybosna’ya varış. mali’den tekke hakkında bilgi aldıktan sonra tekkenin diğer köşesinde mukim Bektaşi dervişi
Havalimanı’nda BALKAN TOUR rehberi tarafından karşılanma. Özel aracımız ve uzman reh- Abdulmuttalip’in yanına geçiyor ve tekkenin tarihini ve yapılan çalışmaları bir de ondan dinberimiz ile Üsküp şehir turu.
liyoruz.
Üsküp Panoramik Şehir Turu esnasında göreceğimiz yerler ;
•Ardından aracımızla 1833 yılında Abdurrahman paşa tarafından yaptırılan Alaca Cami’ni
•Makedonya Meclis Binası
geziyoruz. Caminin hayvan kanı, bitki kökleri ve yumurta akı karıştırılarak oluşturulan boya
•Dışişleri Bakanlığı Binası
ile yapılmış iç ve dış süslemeleri sizleri büyüleyecek. Süslemeler Osmanlı eserlerinde nadir
•Üniversite Kütüphanesi
rastlanan barok tarzıdır.
•Çoğunluğunu Müslüman nüfusun oluşturduğu Çair ( Çayır ) Semti
Şehir turumuzun ardından Mavrovo’ya varıyoruz ve konaklamak üzere Hotele yerleşiyoruz..
•Yahya Paşa camii
•ABD’nin dünyadaki en büyük büyükelçilik binası
•Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik binası
•1. Dünya Savaşından kalma Fransız Mezarlığı

1.Gün İSTANBUL – USKUP-KALKANDELEN (TETOVA)

Daha sonra Üsküp kalesi yakınında otobüsümüzden iniyor ve turumuza başlıyoruz. Osmanlı
devletinin 500 yıldan fazla hüküm sürdüğü ve hala eski halini koruyabilmiş orijinal adı ile
Üsküp Türk Çarşısında 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
Turumuzun ardından yerel restoranta geleneksel lezzetleri tadıyor ve Tetova’ya doğru yola
çıkıyoruz.
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3.Gün MAVROVO
Sabah kahvaltımızı hotelde aldıktan sonra tüm gün kayak merkezinde zaman geçiriyor ve
akşam yemeği ve konaklama için hotele dönüyoruz.

4.Gün MAVROVO - OHRİD- MANASTIR
ÜSKÜP HAVALİMANI – İSTANBUL
Hotelimizde aldığımız kahvaltının ardından Ohrid şehrine doğru yola çıkıyoruz.
Ohrid Şehrinde 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
•Sinan Çelebi Türbesi
Ohrid turumuzun ardından Bitola (Manastır ) şehrine uzman rehberimiz ve lüks aracımız
eşliğinde varıyoruz. Bitola’da göreceğimiz yerler ;
•Şirok Sokağı
•Eski Çarşı (Osmanlı Bedesteni)
•Yeni Cami ve İshak Çelebi Camii
Manastır’da ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün mezun olduğu İdadiyi (Askeri Lise) ve buradaki Atatürk Müzesi’ni de ziyaret etme şansını bulacağız. Ardından Üsküp’e hareket. Akşam
yemeğinin ardından Üsküp Havalimanına hareket ediyor ve sizleri İstanbul’a uğurluyoruz. Bir
sonraki Balkan Tour etkinliğinde görüşmek üzere

2.Gün MAVROVO
Hotelde aldığımız kahvaltının ardından Kayak merkezine geçiyoruz. Dileyen misafirlerimiz uzman kayak hocaları eşliğinde eğitim alırken dileyen misafirlerimiz kayağın keyfini çıkartıyor.
Mavrovo Kayak Merkezi, Kuzey Makedonya’nın Batı sınırları boyunca 73 hektarlık alana
yayılan, ülkenin en büyük milli parkı Mavrovo National Park alanı içerisinde yer alıyor. Çam
ormanlarıyla kaplı Şar Dağ ve Pind Dağları’nın göze çarptığı milli park alanında, 2000m’den
yüksekte 52 adet zirve bulunuyor. Hotelimizde alacağımız akşam yemeğinin ardından konaklıyoruz.
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HAVUZ

NAMAZ

NAMAZ

GÜVENLİK

GÜVENLİK

SPA

SPA

YEMEK

YEMEK

KONAKLAMA

KONAKLAMA

ULAŞIM

ULAŞIM

REHBERLİK

REHBERLİK

1.Gün İSTANBUL – SARAYBOSNA – BJELASNICA

THY / PGS HAVAYOLU tarifeli uçağı ile İstanbul’dan hareket. ( yerel saat ) Saraybosna’ya
varış. Havalimanı’nda BALKAN TOUR rehberi tarafından karşılanma. Özel aracımız ve uzman
rehberimiz ile Saraybosna şehir turu.
Şehir Turunda görülecek yerler ;
•18.yy’ da inşa edilmiş, Osmanlı Devletinin hoşgörüsünün timsali niteliğindeki Sebil ( çeşme )
•Osmanlı Devletinden bu yana var olan Bakır zanaatının icra edildiği ‘’ Bakırcılar Sokağı ‘’
•Merkez noktasında inşa edilen ve ilk olma özelliğini taşıyan ‘Çarşı camii’
•Avrupa’da hayatta kalmayı başarmış ender hanlardan olan Moriça Han ve içerisinde bulunan,
Fikir ile mücadeleyi benimsemiş Genç Müslümanlar derneği ‘Mladi Muslimani’
•Kanuni Sultan Süleyman’ın halaoğlu Gazi Hüsrev Bey Camii ve türbesi
•Saat Kule
•Kurşunlu Medrese
•Gazi Hüsrev Bey müzesi ve kütüphanesi
•Avrupa’nın ilk umumi tuvaleti
•1. Dünya savaşının çıktığı yer olarak bilinen Latin köprüsü
•Fatih Sultan Mehmet adına yaptırılan Hünkar Camii
• At meydanı - Okmeydanı
•Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Bakır Baba Camii
•Ortodoks Kilisesi
• Alija Izetbegoviç parkı ve parkta sürekli satranç oynayan Saraybosnalı emekliler
•Ferhadiye Camii
•Ferhadiye Caddesi ( Saraybosna’nın İstiklal Caddesi )
• İspanya’daki Musevilerin ihraç edilmesi sonucu Osmanlı devleti kovulmuş Musevilere kucak
açtı. Bunun en Büyük delili Yine Osmanlı devleti tarafından inşa edilen ‘Musevi Sinagogu’
•Katolik Katedrali ( İsa’nın Kalbi )
•Saraybosna gülleri ( Savaş zamanı bir bomba ile birden fazla kişinin hayatını kaybettiği
kırmızı boya ile işaretlenmiş noktalar )
•Fırın yeri katliamının yapıldığı nokta
•6 Nisan 1945’te Yugoslav halk ordusu tarafından Nazi rejimi işgalindeki Saraybosna’nın kurtarılışı anısına yakılan ve adına sönmeyen denen ateş
•5 Şubat 1994’te ve 1995’te Pazar yeri katliamı olarak anılan ve onlarca kişinin hayatını
kaybettiği Markale Semt pazarı
•Avusturya – Macaristan döneminde Hükümet Konağı ( Belediye binası ) olarak yaptırılan
ve savaş dönemi yakılarak birçok el yazması eserin kül olmasına neden olunan Vjecnica
(Viyeçnitsa ) kütüphanesi

3 Gece 4 gün

2.Gün BJELASNICA
Kahvaltımızı hotelde yaptıktan sonra tüm gün kayak sporu yapmak için zaten hotelimize çok
yakın olan kayak merkezine geçiyoruz. Bjelasnica olimpik bir kayak merkezi olup 1984’de kış
olimpiyatlarına ev sahipliği yapmıştır. Bugün halen tüm dünya ülkelerinden sporseverler bu
bölgeyi ziyaret ederler. Kayak etkinliğimiz ardından akşam yemeğimiz hotelde.

Poçitelj aslına uygun olarak restore edilmiş bir Bosna Krallığı köyüdür. Osmanlı’nın fethinden
sonra Camii, Hamam gibi yapılar eklenerek şişman İbrahim paşa tarafından Türk Köyü haline
getirilmiştir. Hırvatistan sınırına 15 kilometre uzaklık mesafesinde bulunan ve 1. Tvrko döneminden beri (1381) ayakta durmayı başarabilmiştir. Bu köyde göreceğimiz yerler;

olarak kullanılan askeri alanları görüyoruz. Bu alan havalimanının hemen karşısındaki tepeciğin
içi oyularak uçakların saklanması için hazırlanmıştır.
Mostar’a varışımızla birlikte yaya olarak turumuza başlıyoruz. Turumuz esnasında görülecek
yerler;

•Nöbet kulesine tırmanış ve muhteşem seyir-i manzara
•Savaş zamanı ağır hasar almış ancak tekrar onarılarak hizmete girmiş köy camii
•Hamam
•Mevsimine göre bölgede yetişen meyvelerin satıldığı reyonlar

•Şehitler camii ve avlusundaki şehitlik. Bu şehitliğin bir özelliği savaş esnasında Müslüman
Boşnaklar ile birlikte omuz omuza çarpışan Hırvat Mostarlıların da metfun bulunmasıdır.
•Bölgeye özel, nehirden toplanan taşlarla işlenmiş kaldırımlı Mostar çarşısı
•Koski Mehmet Paşa Camii. Bu cami köprünün en güzel fotoğrafının çekildiği camidir.
•Türkiye Cumhuriyeti Mostar Başkonsolosluğu

Ardından Buna nehri kaynağına, 5 asır önce kurulmuş Alperenler Tekkesi’ne hareket ediyoruz.
Kaynağına henüz ulaşılamamış ve saniyede 43.000 litreye kadar su çıkaran Buna nehrini
görüyoruz. Ardından Sarı Saltuk tekkesi olarak da bilinen Blagaj tekkesini ziyaret ediyoruz.
Tekke içinde yer alan Açık paşa türbesi ve Sarı Saltuk’un makamını ziyaret ediyor ve tipik Anadolu evi şeklinde inşa edilmiş iki katlı bu evde Bayanlar mescidi, Meydan odası, Erkekler için
mescit ve zikir odası, Hamamcık ve halvethane ve mutfak olarak kullanılan odaları görüyoruz.
Dileyen misafirlerimiz nehre nazır avluda Türk çayı içebilirler.
Daha sonra son durağımız olan Mostar şehrine hareket ediyoruz. Yolumuzun üzerinde Mostar
havalimanını ve Yugoslavya zamanında havalimanı karşısına yapılan ve uçaklar için sığınak

Mostar Köprüsü – 1566 yılında Mimar Sinan’ın öğrencisi ve Hersekli olan Mimar Hayrettin
tarafından yapılan ve 1993‘de yıkılan ancak 2004 yılında tekrar restore edilen tek kemerli
köprüdür. Tara Kulesi – Bu kuleler zamanında köprü güvenliğini sağlayan ekiplere mahsusken
günümüzde müze olarak hizmet vermektedir.
•Kriva Cuprija – Eğri köprü
•Tabakhane camii ve hamamı – Zamanında deri işiyle uğraşan eşrafın diğer camilerdeki cemaate koku olarak rahatsızlık vermemesi adına kendilerine özel yaptırdıkları ve altından sular
akan camidir.
Mostar’da alışveriş ve şehrin tadını çıkarmak için serbest zaman ilan ediliyor daha sonra
rehberimizin belirleyeceği zamanda buluşup Saraybosna’ya doğru yola çıkıyoruz. Ardından
Saraybosna Havalimanı’na İstanbul’a uçmak üzere varıyoruz ve turumuz burada sona eriyor. Bir
başka Balkan Tour etkinliğimizde buluşmak üzere

3.Gün BJELASNICA

Sabaha kahvaltımızı hotelde aldıktan sonra yeniden kayak merkezime geçiyoruz etkinlik bitiminde konaklama ve akşam yemeğimiz hotelde.

4.Gün BJELASNICA – KONJİC – JABLANİCA – MOSTAR – BLAGAJ
– POCİTELJ – SARAYBOSNA -ISTANBUL
Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından saat 08.00 de Hersek bölgesinin en büyük ve
güzel şehri olan Mostar şehri turunu yapmak üzere otelimizden ayrılıyoruz. Yolumuz üzerinde
bulunan küçük yerleşim yerlerinin içinden geçerek ilk durağımız olan Konjic şehrine varıyoruz.
Neretva nehri kenarına kurulmuş 50 bin nüfuslu bu küçük şehirde II. Dünya savaşında ve 92
– 95 savaşında hasar görmüş ve tadilatı TC Karayolları ve Tika tarafından yapılmış Osmanlı
köprüsü, Kırık minareli camii, aslına uygun restore edilmiş mini çarşı göreceğimiz yerler arasındadır. Fotoğraf molamızın ardından yolculuğumuza devam ediyoruz.

İkinci durağımız Yugoslavya’nın kurucusu Josip Broz Tito’nun II.mareşal ünvanını aldığı , ömür
boyu devlet başkanlığına seçilmesine sebep olan savaşın yapıldığı şehir Jablanica. Aynı zaTurumuzun ardından akşam yemeğimizi Saraybosna’nın en meşhur ve nezih yerel restoranı manda kuzu çevirmesi ile meşhur olan bu şehirde 1943 yılında Tito’nun Nazilere karşı verdiği
olan TURKUAZ restoranda Boşnak köftesi ‘’ Çevapi ‘’ olarak alıyoruz. Ardından rehberimizin mücadele sonucu yıktığı köprü ve olayın cereyan ettiği bölgeyi görüyoruz. Ardından Poçitelj’e
doğru yola çıkıyoruz.
belirleyeceği saatte konaklamak üzere otelimize hareket ediyor ve günü bitiriyoruz.
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Balkanlarda Trekking Tour

Balkanlarda Trekking Tour
3 Gece 4 gün

3 Gece 4 gün

HAVUZ

HAVUZ

NAMAZ

NAMAZ

GÜVENLİK

GÜVENLİK

SPA

SPA

YEMEK

YEMEK

KONAKLAMA

KONAKLAMA

ULAŞIM

ULAŞIM

REHBERLİK

REHBERLİK

1.Gün İSTANBUL – SARAYBOSNA

3.Gün SKAKAVAC VODOPAD-KONJİC

THY / PGS HAVAYOLU ……………. tarifeli uçağı ile İstanbul’dan hareket ………… ( yerel
saat ) Saraybosna’ya varış. Havalimanı’nda BALKAN TOUR rehberi tarafından karşılanma.Özel
aracımız ve uzman rehberimiz ile Saraybosna şehir turu.
•18.yy’ da inşa edilmiş, Osmanlı Devletinin hoşgörüsünün timsali niteliğindeki Sebil (çeşme).
• Osmanlı Devletinden bu yana var olan Bakır zanaatının icra edildiği ‘’ Bakırcılar Sokağı ‘’
• Merkez noktasında inşa edilen ve ilk olma özelliğini taşıyan ‘Çarşı camii’
• Avrupa’da hayatta kalmayı başarmış ender hanlardan olan Moriça Han ve içerisinde bulunan, Fikir ile mücadeleyi benimsemiş Genç Müslümanlar derneği ‘Mladi Muslimani’
• Kanuni Sultan Süleyman’ın halaoğlu Gazi Hüsrev bey camii ve türbesi
• Saat Kule
• Kurşunlu Medrese
• Gazi Hüsrev bey müzesi ve kütüphanesi
• Avrupa’nın ilk umumi tuvaleti
• 1. Dünya savaşının çıktığı yer olarak bilinen Latin köprüsü
• Fatih Sultan Mehmet adına yaptırılan Hünkar Camii
• At meydanı - Okmeydanı
• Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Bakır Baba Camii
• Ortodoks Kilisesi
• Alija Izetbegoviç parkı ve parkta sürekli satranç oynayan Saraybosna’lı emekliler
• Ferhadiye Camii
• Ferhadiye Caddesi ( Saraybosna’nın İstiklal Caddesi )
• İspanya’daki Musevilerin ihraç edilmesi sonucu Osmanlı devleti kovulmuş Musevilere kucak açtı. Bunun en Büyük delili Yine Osmanlı devleti tarafından inşa edilen ‘Musevi Sinagogu’
• Katolik Katedrali ( İsa’nın Kalbi )
• Saraybosna gülleri ( Savaş zamanı bir bomba ile birden fazla kişinin hayatını kaybettiği
kırmızı boya ile işaretlenmiş noktalar )
• Fırın yeri katliamının yapıldığı nokta
• 6 Nisan 1945’te Yugoslav halk ordusu tarafından Nazi rejimi işgalindeki Saraybosna’nın
kurtarılışı anısına yakılan ve adına sönmeyen denen ateş
• 5 Şubat 1994’te ve 1995’te Pazar yeri katliamı olarak anılan ve onlarca kişinin hayatını
kaybettiği Markale Semt pazarı
• Avusturya – Macaristan döneminde Hükümet Konağı ( Belediye binası ) olarak yaptırılan
ve savaş dönemi yakılarak bir çok el yazması eserin kül olmasına neden olunan Vjecnica
(Viyeçnitsa ) kütüphanesi
Akşam yemeğimizi Saraybosna’nın en meşhur ve nezih yerel restoranı olan TURKUAZ restoranda Boşnak köftesi ‘’ Çevapi ‘’ olarak alıyoruz. Ardından rehberimizin belirleyeceği saatte
konaklamak üzere otelimize hareket ediyor ve günü bitiriyoruz

Kamp alanında yapacağımız kahvaltının ardından Konjic şehrine doğru yola çıkıyoruz. Uzman
rehberimiz ve lüks aracımız eşliğinde konjic şehrine varınca Tarihi Konjic köprüsü’nü ziyaret
ediyoruz. Köprü Almanlar tarafından ikinci dünya savaşı süresinde yıkılsada TİKA tarafından
onarılmış ve hizmete açılmıştır. Daha sonra Rafting yapmak üzere alana gidiyoruz. Neretva
nehri Avrupa’nın en uzun nehirlerinden olma özelliğine sahip olup Adriatic denizine kadar
uzanır . Raftinki bu nehir üzerinde yaptıktan sonra öğlen yemeğini Jablanica’da meşhur kuzu
çevirme olarak alıyoruz. Ardından Trekking yapmak için Umuljani bölgesine varıyoruz. Bu
bölgede araçlarımızı bıraktıktan sonra yürüyüşümüz balıyor . İlk durağımız Obalj oluyor ve
sonrasında Lukomir’e varıyoruz. Lukomir’de 3 ayrı restoran bulunur ve her birisi geleneksel köy lezzetlerini bünyesinde barındırır. Burada öğlen yemeğimizi aldıktan sonra rotamıza
devam ediyor ve Rakitnica Kanyonuna varıyoruz. İhtişamı ve engebeli yolu ile bu kanyonda
yeşilin her tonunu görecek ve biraz da zorlanacaksınız . Son durağımız Umuljani köyü oluyor.
Umujani köyü Bosna Hersek’in en yüksekteki köyüdür. Halen buralarda yaşam sürmekte olup
eski köy evleri ve doğa sizleri büyüleyecek. Umuljani köyünde çok sayıda dağcı evi bulunmaktadır . Konaklamamız bu dağcı evlerinde (Dom) olacak. Yolculugumuz toplamda 20 km
olup Orta seviye olarak belirlenmiştir.
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4.Gün MOSTAR-SARAYBOSNA-ISTANBUL
Kahvaltımızı bu köyde aldıktan sonra , Tarihi Mostar şehrine doğru yolculuğumuz başlıyor .
Mostar Şehrinde göreceğimiz yerler;
• Şehitler camii ve avlusundaki şehitlik. Bu şehitliğin bir özelliği savaş esnasında Müslüman
Boşnaklar ile birlikte omuz omuza çarpışan Hırvat ve Sırp Mostar’lıların da metfun bulunmasıdır.
• Bölgeye özel, nehirden toplanan taşlarla işlenmiş kaldırımlı Mostar çarşısı
• Koski Mehmet Paşa camii. Bu cami köprünün en güzel fotoğrafının çekildiği camidir.
• Türkiye Cumhuriyeti Mostar Başkonsolosluğu
• Mostar Köprüsü – 1566 yılında Mimar Sinan’ın öğrencisi ve Hersekli olan Mimar Hayrettin
tarafından yapılan ve 1993‘de yıkılan ancak 2004 yılında tekrar restore edilen tek kemerli
köprüdür.
• Tara Kulesi – Bu kuleler zamanında köprü güvenliğini sağlayan ekiplere mahsusken
günümüzde müze olarak hizmet vermektedir.
• Kriva Cuprija – Eğri köprü
• Tabakhane camii ve hamamı – Zamanında deri işiyle uğraşan eşrafın diğer camilerdeki
cemaate koku olarak rahatsızlık vermemesi adına kendilerine özel yaptırdıkları ve altından
sular akan camidir.

2.Gün SARAYBOSNA-SKAKAVAC VODOPAD
Hotelimizde aldığımız kahvaltının ardından Uzman rehberimiz ile Trekking yapmak üzere
Naherovo bölgesine gidiyoruz. Barice’de aracımızdan indikten sonra turumuza başlıyoruz.
Yaklaşık 10 km sonra Vodopad ( Şelale ) bölgesine varıyoruz. Vodopad Bosna Hersek devleti
tarafından 1954’den beri korunma altında olup avrupanın en uzun şelalelerindendir(98 m).
Kışın Şelale buz tutarken yazın sesi ve yüksekliği ile göz kamaştırır. Şelaleyi gördükten sonra skakavac(Çekirge) bölgesine varıyoruz. Bölgeye neden çekirke dendiği bilinmese de dik
ağaçları ve endemik bazı bitkileri ile meşhur bir bölgedir. Kamp ve piknik alanı barındıran bu
bölge trekkingcilerin vazgeçilmezidir. Skakavac’tan sonra Bukovik ve son olarak Barice’ye
varıyor burada konaklıyoruz. Konaklamamız Çadırlarımızda gerçekleşecek olup dileyen misafirlerimize Çadır teminimiz olacaktır. İsteyen Misafirlerimiz kendi ekipmanlarını getirebilirler.
Toplamda 9 saat yürüyeceğimiz rota 18 km sürecek . Zorluk seviyesi ise orta derece olarak
belirlenmiştir.

Mostar turumuzun ardından Saraybosna Havalimanına doğru yola çıkıyoruz. Varışımızla beraber sizleri uğurluyoruz. Yeni bir balkan turunda görüşmek dileği ile …
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BALKANLARDA EXTREME SPORLAR

Bosna Hersek’in Banja Luka Şehrinde Ice
climbing (Buz tırmanışı) sporu yapılmaktadır.
Bu organizasyon Eylül aylarında festival şeklini
alır .

Bosna Hersek Dağlar ile çevrili bir ülkedir .
Balkanlar ise Sıradağ manası taşımaktadır.
Muhteşem doğası olan dağlarda Bisiklet sporu
yapmak istemez misiniz ?

Okyanusta dalmak her ne kadar hala cazip
gözükse de en yeni adrenalin kaynaklarından
biri mağara dalışı.Hırvatistan’a bekleriz.

Adrenalini tüm damarlarınızda hissetmek içinse
bunu deneyebileceğiniz en çılgın yerlerden biri
233 metrelik Kravica Şelalesi.

Kantonun inanılmaz olduğu ve keskin köşeli
kayalıkların olduğu nehirlerde takım oyunuyla
yapılan bu su sporun en iyi adreslerinden biri
Drina Nehri.

Solo ve iki kişi halinde yapılabilen yamaç
paraşütü adrenalin isteyenler için vazgeçilmez
bir seçenek

Dünyanın en heyecanlı, adrenalini yüksek ve maceraperest doğa sporlarından biri olarak gösterilen Heliski,
sporcuların helikopterle daha önce hiç kayılmamış
parkurlarına helikopterle bırakılarak parkur bitiminde
yine helikopterle alınmaları anlamına geliyor.

Klasik kayaktan sıkılanlar için kayağın en özgür hali
freestyle skiing diyebiliriz. Kar üzerinde akrobatik
hareketler, atlamalar, zıplamalar, aklınıza gelebilecek her türlü figüre açık bir spor dalıdır.

İster tek başına isterse arkadaşlarınla birlikte
kar üzerinde araç sürme keyfi bir başka. Heyecan, adrenalin, biraz da hızla yeni yerler keşfetmeye hazır olun.

Karda tırmanmanın zor ve heyecanlı olduğunu biliyoruz. Bir de bu
uçsuz bucaksız karlı tepelerden aşağıya sağ salim inebilmek ne
zor olsa gerek. Hemen kendinize Balkantour’dan rehber bulun,
dağcılık takımlarınızı kuşanın, iplerini bağlatın ve karla kaplı uçurumlardan aşağı macera dolu bir yolculuk yapın.

Çok büyük bir heyecan değil de, dağda, tepede
biraz maceralı, tozlu çamurlu yollarda batmalı,
çıkmalı bir yolculuk isteyenler buyurun atvye
atlayın.

Aslında sadece kamp kurmanın heyecandan fazla, huzur,
dinginlik verdiğini söylemek mümkün. Ancak işe biraz da
macera katalım diyenlerdenseniz, Balkantour’un rehberleri
eşliğinde doğanın eşsiz güzelliklerini keşfedip, trekking
yapmak, jeep turlarına katılmak size iyi gelecek.

Nehirler ve şelalelerde bata çıka bilinmez bir dünyaya doğru hızla ilerlemek şahane bir deneyim
olabilir. İnanılması güç ama kimi zaman yer altına
bile inilebilen canyoning ile yüzmenin, tırmanmanın,
her an düşecek olmanın heyecanını yaşamak lazım.
Balkanlar kanyonları ile ünlü dünyada sayılı bölgelerdendir.
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Belki de insanlık tarihi kadar eski bir spor olan at
binme, insana huzur veren, dingin hissettiren bir
spordur. Ormanlık bir alanda, nehir kenarlarında,
ovalarda ya da patika bir yolda ata binerken, modern yaşamın tüm kaosunu kafanızdan artabilirsiniz.Gelin Balkanlarda bu deneyimi beraber tecrübe
edelim.

Bildiğiniz tüm balık avlama ya da dalma deneyimlerinizi unutun. Koskoca ton
balıklarını kendi evlerinde bir ziyaret edin,
huzurlu masmavi denizin tadını çıkaracağım derken vahşi denizaltı ile tanışın.

İspanya’da değil Bosna Hersek Visoko
şehrinde matadorlar ile tanışabilir
boğa güreşleri izleyebilirsiniz .

Bosna Hersek’in Mostar kentinde her
yıl geleneksel olarak atlama yarışmaları
düzenlenmektedir. Dünyaca ünlü sporcular
bu yarışmaya katılarak hünerlerini sergiler.
Siz de bu kulübe üye olarak tarihi Mostar
köprüsünden atlaya bilirsiniz .
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