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Büyük Balkanlar Turu 4 (Ohr d-Üsküp-BelgradSaraybosna-Treb nje-İşkodra)

599,00 EUR
3.258,14 TL

09.06.2018'den t baren kalkışlı

TUR ÖZELLİKLERİ
Fırsat
Türkçe Rehberli
Vizesiz

1.Gün: İstanbul-T ran-Ohr d
Atatürk Haval manı Dış Hatlar G d ş Term nal nde buluşma. B let, bagaj ve pasaport şlemler n tak ben
T ran’a hareket. Varışın ardından özel otobüsler m zle b rl kte Balkanların en güzel şeh rlerden b r ve
Makedonya’nın nc s , ünlü göl şehr Ohr d’e hareket. Varış le b rl kte yürüyerek yapacağımız panoram k
şeh r turumuzda, B zans dönem n n Ohr d’dek en öneml k l ses St. Panteleymon, günümüzde hala
konserler ç n kullanılan Aya Sofya K l ses ve Roma dönem nden kalma amf t yatro, Car Samuel Kales ,
St. Bogorod ca Per vlerta, 4. yüzyıl k l seler Keşanlı İmaret , Kuloğlu ve Em n Mahmut Cam ler , Çınar
Meydanı, Ohr d Halvet Tekkes ’n z yaret ed yoruz ve şeh r turunun ardından otel m ze transfer.
Geceleme ve akşam yemeğ otel m zde.

2.Gün: Ohr d-Resne-Manastır-Üsküp
Kahvaltının ardından, Resne - Manastır (B tola) turunun lk durağı olan, k göl arasına sıkışmış güzel
kasaba Resne’ye hareket ed yoruz. Yolumuz üzer nde bulunan ve İtt hat ve Terakk ’n n en ünlü 3
s masından b r ve Türk Yunan savaşındak faydaları neden le üne kavuşan Resnel N yaz ’n n Sarayını
görüyoruz. Manastır(B tola) kent gez m z sırasında; Türk Çarşısı’nı, Bedesten’ , İshak Cam ’n , Yen
Cam ’y , Haydar Kadı Cam ve gez n n en duygusal anlarını yaşayacağınız Atatürk’ün mezun olduğu
Asker İdad ’y ve Atatürk Müzes ’n z yaret ed yoruz. Ardından Üsküp’e hareket ed yoruz. Üsküp'e varışa
tak ben otel m ze transfer oluyor ve odalara yerleş yoruz. Geceleme ve akşam yemeğ otel m zde.

3.Gün: Üsküp-Belgrad
Kahvaltının ardından adeta b r "açık hava müzes şehr " olarak anılan Makedonya'nın başkent Üsküp’te
panoram k şeh r turuna başlıyoruz. Turumuz esnasında, tar h boyunca şehr n t car faal yetler n n
merkez olan ve günümüzde de önem n y t rmem ş, taş sokakları ve tar h b naları le Türk Çarşısı, Vardar
Nehr , Kale, 6. yy.’dan kalma Taş Köprü, Türk ve Yahud mahalleler , Davut Paşa Küll yes , Mustafa Paşa
Cam , Sultan Murat Cam , İsa Bey Cam , Ç e Hamam, Sulu Han, Kapan Han, Kurşunlu Han, Saat Kules ,
Makedonya Meydanı, esk ve yen tren stasyonları, Hükümet b nası, mecl s, 17. yy.’dan kalma St.Spas
K l ses , Rah be Teresa Anıtı, Rah be Teresa’nın Ev görülecek yerler arasındadır. Turumuzun b t m le
‘beyaz şeh r’ olarak da b l nen Belgrad’a hareket ed yoruz. Geceleme ve akşam yemeğ otel m zde.

4.Gün: Belgrad
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Kahvaltının ardından Tuna ve Sava neh rler n n b rleşt ğ şeh rde, panoram k Belgrad turumuza
başlıyoruz. Panoram k Belgrad şeh r turumuz sırasında Kale Meydanı, Asker Müze, İstanbul Kapı, Saat
Kules , Damat Al Paşa Türbes , Z ndan Kapı, Leopoldov Kapı, Sokullu Mehmet Paşa Çeşmes , Stefan
Lazerev c Anıtı, Nebojsa Kules , Saborna K l ses , Cumhur yet Meydanı, Teraz Meydanı ve Taş Meydan
görülecek yerler arasındadır. Turumuzun b t m le b rl kte serbest zaman. Geceleme ve akşam yemeğ
otel m zde.

5.Gün: Belgrad-Saraybosna
Kahvaltı ve odaların boşaltılmasının ardından pek çok kültürün z n b rden taşıyan Saraybosna’ya
hareket. Varışımızla beraber panoram k şeh r turumuza Avrupa’nın en müstesna çarşısı Başçarşı le
başlıyoruz. Osmanlı dönem nden ber faal yete devam eden Kurşunlu Medreses ’n gez yoruz. Ardından
Kanun Sultan Süleyman’ın akrabası Hüsrev Bey Cam ’n gez yoruz. Turumuzun devamında Saat Kules ,
Saraybosna’da Katol k Katedral , Ortodoks K l seler ve Musev S nagogu’nu görüyoruz. Ardından I. Dünya
Savaşı’nın çıktığı Lat n Köprüsü’nü gezd kten sonra Fat h Sultan Mehmet’ n şehre g rd ğ kapıdan geç p
Osmanlı Çeşmes ’nden su ç yoruz. Son olarak Fat h Sultan Mehmet Han’a atfed len Fat h Cam ’n z yaret
ett kten sonra otel m ze transfer ve odalara yerleşme. Geceleme ve akşam yemeğ otel m zde.

6.Gün: Saraybosna-Mostar-Treb nje (Dubrovn k)
Kahvaltının ardından odaların boşaltılması le beraber otel m zden ayrılarak Bosna’nın neh r kıyısındak
romant k şehr Mostar'a hareket ed yoruz. Mostar`da yürüyerek yapacağımız şeh r turumuzda önce
Mostar Köprüsü'nü görüyoruz. (M mar Hayredd n tarafından 1557 yılında nşa ed len köprü Osmanlı
m mar s n n b r şaheser d r.) Köprü 1992 yılında cereyan eden savaşta Hırvat topçusu tarafından yıkılmış
ancak Türk ye Cumhur yet 'n n de büyük katkılarıyla 2004 yılında yen den h zmete açılmıştır. Koska
Mehmet Paşa Cam 'n görüyoruz. Turumuzun b t ş le otant k şeh r olan Tr b nje`dek otel m ze transfer
oluyor ve odalarımıza yerleş yoruz. Geceleme ve akşam yemeğ otel m zde.
Arzu eden m saf rler m z rehber m z tarafından ekstra organ ze ed lecek olan Dubrovn k akşam turuna
katılab l rler. Bu tura katılab lmek ç n m saf rler n yeş l pasaport sah b veya geçerl Schengen v zes ya
da Hırvat stan v zes olması gerekmekted r.
Turumuz sırasında ortaçağdan kalma tar h eserler yle ünlü Dubrovn k Şehr n akşam panoram k olarak
keşfetmeye başlıyoruz. UNESCO tarafından Dünya M rasları L stes 'ne alınmış esk şeh r meydanını
yürüyerek gez yoruz. Kuleler, muhteşem surlar, 14. yy.'dan kalma ve dünyanın en esk eczanes ne de ev
sah pl ğ yapan Franc s Manastırı, Rector Sarayı, şeh r kapıları, kuleler ve d ğer öneml yapılar
görülecekt r. Turumuzun b t m le b rl kte otel m ze transfer.
Ekstra Dubrovn k Turu: € 30 / K ş başı

7.Gün: Treb nje-Kotor-Budva-İşkodra
Kahvaltı ve odaların boşaltılmasının ardından, Dünyanın en genç devletler nden Karadağ’a geç yoruz. İlk
durağımız, öneml tar h ve doğa cennet le tur st k caz be merkez durumunda bulunan Kotor.
Star Grad’da (Esk Şeh r-Kale) yürüyerek yapacağınız turda bu ş r n beldey tanıyacaksınız. Daha sonra
muhteşem sah ller , çok renkl gece hayatı le Balkanlar’ın en ünlü tat l merkezler nden Budva’yı
göreceg z. Son durağımız, zamanında balıkçıların yerleş m alanı olan b r adanın kamulaştırılması ve
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sonrasında S ngapurlu b r mult m lyardere satılması le günümüzde restorasyon çalışmaları le tur zme
kazandırma aşamasında olan muhteşem St Stefan’ı Panoram k olarak tepeden göreb leceğ m z b r mola
sonrasında İşkodra’ya hareket. Geceleme ve aksam yemeğ otel m zde.

8.Gün: İşkodra-T ran-İstanbul
Kahvaltı ve odaların boşaltılmasının ardından Arnavutluk’un başkent T ran’a varıyor ve haval manına
transfer oluyoruz. B let, bagaj ve pasaport şlemler n n ardından İstanbul’a hareket. İstanbul’a varış ve
turumuzun sonu.

Otel B lg ler
Ohrid / Hotel Sileks 4* vb.
Üsküp / Hotel Karpos 4* vb.
Belgrad / Hotel Astoria 4* vb.
Saraybosna / Hotel Hollywood 4* vb.
Trebinje / Hotel Leotar 4* vb.
İşkodra / Hotel Colesseo 4* vb.

F yata dah l olan h zmetler
Türk Hava Yolları ile Gidiş&Dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti
Belirtilen Otellerde 7 gece yarım pansiyon konaklama
Programda belirtilen tüm transferler
Türkçe rehberlik hizmeti
Seyahat Sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

F yata dah l olmayan h zmetler
Otel ekstraları
Kişisel harcamalar
Dubrovnik Turu ve Hırvatistan vizesi
Yurt dışı çıkış pulu (15 TL)
Uçaklarda 20 kg’ı aşan bagaj ücreti
Müze ve ören yerleri girişleri

Öneml Notlar
***Program "Landmark Turizm" tarafından
yolcularının da tura katılımı muhtemel olacaktır.

düzenlenmekte

olup

diğer

acente

***Türkçe rehberlik hizmeti İstanbul çıkışlı olarak verilebileceği gibi, bazı programlarda
varışa istinaden sağlanabilir.
Belirtilen uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında olunması gerekmektedir.
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Tur fiyatlarımıza yurt dışı çıkış harç bedeli (15 TL) dahil değildir.
Tur rehberi program içeriği aynı kalmak şartıyla gelişen şartlara göre programda
değişiklik yapabilir.
Havayollarının uçuş saatlerinde oluşabilecek
gecikmelerden firmamız sorumlu değildir.

değişikliklerden,

rötarlardan

ve

Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Üç kişilik odalar müsaitliğe bağlı olarak verilmektedir. Üçüncü kişi için katlanabilir yatak
verilmektedir.
Acentamız kategorileri aynı kalmak şartı ile otelleri değiştirebilir.
Ulcinj konaklaması yerine İşkodra ‘da Hotel Colosseo 4* vb. konaklama sağlanabilir.
Gezi hareketinden 2 gün önce gezinin buluşma yeri , buluşma ve kalkış saati ve kesin
otel isimleri bildirilecektir.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj
taşıma kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.
Programlarımız için tur bitiş tarihi itibariyle minimum 6 ay geçerliliği olan pasaport
gerekmektedir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Landmark Travel, havayolu ile yolcularımız arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955
Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde uçak saatleri değişebilir, tüm saatlerin
hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Yolcularımız uçuş
detaylarının değişebileceğini bilerek ve kabul ederek turu satın almışlardır.

Ohr d(1)-Üsküp(1)-Belgrad(2)-Saraybosna(1)-Treb nje(1)-İşkodra(1) 09-16
Haz ran / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
09.06.2018
16.06.2018

K ş l k Oda
(K ş Başı)

599,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

F yat Sorunuz

759,00 EUR

160,00 EUR

549,00 EUR

Ohr d(1)-Üsküp(1)-Belgrad(2)-Saraybosna(1)-Treb nje(1)-İşkodra(1) 18-25
Ağustos / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
18.08.2018
25.08.2018

K ş l k Oda
(K ş Başı)

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

599,00 EUR

599,00 EUR

759,00 EUR

160,00 EUR

549,00 EUR
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