


• Gezi, 4 gece konaklama 5 gündüz şeklinde olacak.

• Gidiş: Havayolu ile İstanbul - Bosna, Dönüş; Üsküp - İstanbul olacak.

• 5 Ülke 12 vilayet gezilecek.

 Gezilecek yerler: Bosna-Mostar (Bosna Hersek), Tivat, Budva 

 İşkodra (Karadağ), Tiran, Elbasan (Arnavutluk), Ohrid, Manastır, Üsküp, 

 Tetova (Makedonya), Priştine, Prizren (Kosova)

• Konaklamalar: Mostar, Tiran, Üsküp (2 gece) vilayetlerinde olacak

• Otel konaklama, sabah kahvaltı, akşam yemeği ücrete dahil.



Bosna Hersek’in Mostar şehrini tam ortadan bölen 
Neretva Nehri’nin üzerindeki yaşlı bir yapıdır Mostar 
Köprüsü. Sadece tarihi önemi veya mimari bir harika 
olması değildir onu özel yapan. Yüz yıllardır sayısız in-
sanın bir kıyıdan diğerine geçişine izin verirken, fizik-
sel ve manevi bir köprü görevi de görmüştür. Zaman 
içinde çok yara almıştır ama yeniden ve daha güçlü 
olarak ayağa kalkmıştır. Eğer biraz yakınlaşıp da 
kendisine kulak verirseniz, size bir çok hikaye anlatır.

2005 yılında Dünya Mirası Listesi’ne eklenen Mostar 
Köprüsü’nün bir de eğlenceli bir aktivitesi bulunmak-
ta. İlk olarak 1664 yılında yapılan ve her sene temmuz 
ayında köprünün üstünden genç erkekler kendilerini 
Neretva Nehri’nin sularına bırakıyorlar. Kulağa ilk 
başta korkutucu gelebilir ama bunu tamamen eğlen-
mek, nehrin sularına dalmak ve de biraz cesaretlerini 
sergilemek için gerçekleştiriyorlar.
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Sabah 05.00’te İstanbul’dan hareket edilecek,

Sabah kahvaltısı,

Sabah Bosna, turu,

Öğleden sonra Mostar gezilecek,

Akşam Mostar'da konaklama.
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Bosna Hersek Mostar Şehri Mostar Köprüsü



Tivat: Karadağ’ın güney batı kesiminde yer alan Tivat 
küçük bir sahil kenti. En önemli özelliklerinden biri ise 
Karadağ’da başkent Podgorica ’dan sonra havaalanına 
sahip olan tek kent olması. Çok sayıda lüks yat ve tekneye 
ev sahipliği yapan limanısayesinde Tivat her sene özellikle 
de yüksek gelir grubuna sahip kişilerce çok daha fazla 
bilinir hale geliyor. Tivat turizmde artan talebe cevap vere-
bilmek için her gün gelişiyor, yeni yeni yapılar kazanıyor. 
Bu nedenle Karadağ’ın en yeni ve modern şehirlerinden.

Budva: Adriyatik Denizi'nin kıyısında yer alan, aynı zaman-
da da en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Budva to-
plamda on yedi sahilinin yanı sıra adaları, tarihi geçmişi ve 
bu mirası başarılı bir şekilde koruması sayesinde hem 
deniz tatili hem de kültürel anlamda doyurucu bir mola 
için oldukça yerinde bir tercih olacaktır. 

Tiran: Arnavutluk’un başkenti ve ülkenin kalbidir. Ülkenin 
kültürel, siyasal, ekonomik faaliyetler gibi çeşitli alanlarda 
merkezidir. Arnavutluk’un batısında, Dajti
Dağı ile çevrili bir konumda bulunur. Arnavutluk’un 
başkenti olan Tiran aynı zamanda ülkenin en büyük şeh-
ridir.
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Sabah Tivat'a gidilecek 

Tivat, Budva gezilecek

Öğleden sonra İşkodra gezilecek 

İşkodra’da akşam yemeği

Akşam Tiran'da konaklama

İşkodru Budva Tiran
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Ohrid: Makedonya'nın güneyinde yer alan Ohrid 
kenti, Antik Liknidos şehrinin bulunduğu yerde kurul-
muştur. Ohri Gölü kenarındaki en büyük yerleşim 
olan Ohrid, adını üstünde eski kentin kurulu bulun-
duğu sarp tepeden (Sırp-Hırvat dilinde Ohrid) 
almıştır. Denizden 700 metre yüksekte bulunan Ohri 
gölü ise Avrupa’nın en eski ve en derin gölüdür.

Üsküp: Makedonya 'nın başkenti ve en büyük şehri 
olan Üsküp, tarihi güzellikleri, yapıları ve sıcakkanlı in-
sanıyla her yıl pek çokturistin gezilecek yerler liste-
sinde yer almaktadır. Özellikle 2010’dan itibaren 
yapılan yapısal değişikliklerle şehre pek çok güzellik 
eklenmiştir. Vardar Nehri üzerine yeni köprüler inşa 
edilmiş, Makedonya Meydanı heykellerle süslenmiştir. 
Bu sebeple Üsküp, heykeller şehri olarak da anılmaya 
başlamıştır. Ülkenin politik, kültürel, ekonomik ve aka-
demik merkezi olan Üsküp, ortasından geçen Vardar
Nehri ile ikiye ayrılmaktadır. Bu durum şehrin gü-
zelliğine güzellik katmaktadır.
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Sabah Tiran, gezilecek

 Tiran’dan sonra Ohrid gezilecek

Ohrid’de öğle yemeği

Öğleden sonra manastır gezilecek

Akşam Üsküp'te konaklama

Ohrid Ohrid Manastır Üsküp

05 06



Prizren: Kosova’nın tarihi bir şehri olan Prizren’in 
nüfusu yaklaşık 235.000 kişidir. Prizren kenti Şar 
Dağları’nın eteklerine kurulmuştur ve üç taraftan 
dağlarla çevrilidir.Arnavutluk sınırında yer alan Priz-
ren Kosova’da en fazla Türk’ün yaşadığı şehir. 
Günümüzde Prizren'de yaklaşık 15.000 - 20.000 
Türk yaşadığı tahmin ediliyor. Şehir nüfusunun büyük 
bir kısmını ise Arnavutlar oluşturmaktadır. Bir çok Ar-
navut Türkçe bilmektedir.

Priştine: Kosova'nın başkenti ve en büyük şehri olan 
Priştine’nin nüfusu yaklaşık 600.000 kişidir. Koso-
va'nın 17 Şubat 2008 yılında bağımsızlığını ilan etme-
siyle birlikte başkent olan Priştine, Arnavut dilinde 
“Bozuk mevsim” anlamına gelmektedir. Hava sıcak-
lığı gün içinde hızla değiştiği için bu adı almıştır.
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Sabah Prizren gezilecek, 

 Prizren’de öğle yemeği

Öğleden sonra Priştine gezilecek

Akşam Üsküp'te konaklama

Prizren Priştine Üsküp
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Tetova: Makedonya, Balkanlar’ın görece gelişmiş bir 
ülkesi. Bu nedenle karayolları da oldukça düzgün. 
Pek çok yere karayolu ile ulaşım oldukça kolay. 
Tetova ile Üsküp arası yaklaşık 38 kilometre. İki şehir 
arasında tren seferleri de mevcut. Tetova, Şar Dağları 
eteklerinde, Vardar ovası üzerine kurulu bir kent. Bu 
nedenle yol boyunca dağların arasından ilerliyoruz. 
Dağların en yüksek noktası ise 2.748 metre. Etrafta 
yoğun bir yeşillik hakim. Makedonyalılar tarih boyun-
ca doğaya çok önem vermişlerç Hatta Tito döne-
minde keçiler ağaç yapraklarını yediği için keçi besle-
mek yasaklanmış. Tabii günümüzde besleniyor. 
Makedonya’nın en büyük üçüncü şehri olan Teto-
va’nın diğer adı ise Kalkandelen. Hatta “Kalkandelenli-
yiz ezelden” diye bir de meşhur bir sevda şarkıları var.
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Üsküp Üsküp Tetova

07 08

Sabah Üsküp gezilecek

Öğleden sonra tetova gezilecek

Üsküp’de öğle yemeği

Saat 18’de Üsküp'den Türkiye'ye dönülecek





Türkiye Geneli Şubelerimiz
T : 0272 212 44 01
G : 0543 595 71 79

T : 0362 543 29 29
G : 0532 711 16 99  

T : 0224 253 03 16   
G : 0546 253 03 16

T : 0464 715 34 61
G : 0543 667 02 19

T : 0362 435 33 55
G : 0536 263 60 90

T : 0362 832 32 50
G : 0530 327 26 60

T : 0541 288 38 38
G : 0362 875 0 444

T : 0452 400 46 00
G : 0542 778 54 25

T : 0354 415 87 00
G : 0544 866 19 75

T : 0454 216 36 55 
G : 0533 685 30 26

T : 0332 352 84 20
G : 0536 292 37 88

T : 0246 223 69 85
G : 0537 305 63 01

T : 0232 484 24 73
G : 0539 211 51 15

T : 0462 321 88 59
G : 0535 569 58 46

T : 0264 281 61 11


