31.10.2019

Saraybosna Turu - Tur Broşürü

1.gün - İstanbul-Saraybosna
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali değerli konuklarımızla buluşma. Bagaj, bilet ve biniş
işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçuşu ile Saraybosna’ya hareket. Varışımızın ardından
alanda bekleyen özel otobüsümüzle panoramik şehir turu için hareket ediyoruz. İlk durağımız Balkanlar’ın
en ünlü çarşılarından biri olan Baş Çarşı. Bizleri 3 ayrı döneme götürecek olan Baş Çarşı Şehir
Turu'muzda Osmanlı’ya, Avusturya - Macaristan’a ve Yugoslavya dönemine ait eserleri görme şansını
elde edeceğiz. Yapacağımız bu panoramik yürüyüş turumuzda; Yugoslavya döneminde Avrupa’nın en
büyük "Kütüphanesi" olarak kullanılan tarihi bina, meşhur Sarajevo Sebili, Begova Camii, Kurşunlu
Medrese’si, Baş Çarşı Camii, Beyaz Tabya, Saat Kulesi, Katolik Baş Katedrali, Pazar Yeri Katliamı'nın
yaşandığı meşhur Pazar Meydanı, Özgürlük Ateşi, 1.Dünya Savaşı’nın çıktığı Latin Köprüsü, Sinagog,
Bezistan görülecek yerler arasındadır. Vereceğimiz serbest zaman sonrası, savaş döneminde Bosna’nın
lideri olarak tanınan ve Bosna’nın unutulmayacak lideri Aliya İzzet Begovic’in kabri ziyareti ardından
otelimize geçiyoruz.

2.gün - Saraybosna
Sabah kahvaltısının ardından dileyen misafirlerimiz rehberinizin ekstra olarak düzenleyeceği öğle yemekli
Mostar - Poçitel - Blagaj Turu'muza katılabilirler. Bu turumuzda ilk olarak Mostar yolu üzerinde II. Dünya
Savaşı’nda Nazi Ordusu tarafından yıkılan Tito Köprüsü’nü görüyoruz. Halen yıkık bir halde bulunan
köprüyü gördükten sonra Poçitel’e gidiyoruz. 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı eserleriyle donatılmış 16.
yüzyıldaki dokusuyla günümüze kadar bozulmadan ulaşmış bir Osmanlı Köyü Poçitel. Sokakta gezen
küçük çocukların dahi Türkçe konuştuğu bu otantik köydeki gezimizin ardından 15. yüzyılda bölgeye
Osmanlı dervişlerinin ulaşmasıyla inşa edilen ilk yapı olan Blagaj Tekkesi'ni ziyaret edeceğiz. Buna
Nehri'nin kaynağındaki dev kayalık oluğa inşa edilmiş tekkenin civarındaki balık restoranlarında öğle
yemeğini alacağız. Öğle yemeği ardından Mostar'a hareket. 600 yıllık geçmişe sahip, Bosna-Hersek'i
oluşturan iki parçadan biri olan Hersek'in en büyük şehri Mostar'ı tanıtan yürüyüş turumuza başlıyoruz.
Mimar Sinan'ın öğrencilerinden Mimar Hayreddin'in inşa ettiği; ancak 1992'de Hırvat Topçu ateşiyle
yıkılan, daha sonra 2004'te Türkiye'nin de büyük desteğiyle orijinal malzeme ve dönemin inşa
teknolojisiyle yeniden yapılan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Mostar Köprüsü, Kuyumcular Çarşısı,
Koski Mehmed Paşa Camii, Eski Hamam göreceğimiz yerler arasındadır. Mostar'ın yerel pazarlarından
alışveriş yapabileceğiniz serbest zamanın ardından otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde.
Mostar-Poçitel-Blagaj Turu: 60-EURO (Kişi Başı)

3.gün - Saraybosna
Sabah oteldeki kahvaltı sonrasında serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından ekstra
olarak düzenlenecek tam günlük öğle yemekli Travnik-Vrelo Bosne-Savaş Tüneli Turu'muza katılabilirler.
Turumuza katılan misafirlerimizle otelimizden hareketle ilk olarak Saraybosna'nın su kaynağı Vrelo
Bosne'yi ziyaret ediyoruz. İgman Dağı'nın eteklerinde yer alan ve Bosna Nehri'nin kaynağını oluşturan
Vrelo Bosne, yeşilin her tonunu bir arada bulabileceğiniz, dereler, şelaleler ve göletlerden oluşan
inanılmaz güzellikte doğal bir parktır. Rehberimizin bildireceği toplanma saatine kadar verilecek serbest
zamanda; güne güzel bir kahveyle başlayabilir, parktaki kuğu ve ördeklerle çok güzel fotoğraflar
çekebilirsiniz. Buradaki turumuzun devamında yakın geçmiş zamanda yaşanan iç savaşta şehrin
kuşatma sırasında hayata bağlanmasını sağlayan savaş tünelini ve müzesini ziyaret ediyoruz. Tünelin
ziyarete açık kısmını görme şansına sahip olacağımız ziyaretimizde, izleyeceğimiz video ile duygusal
anlar yaşayacağız. Savaş Tüneli ziyaretimizin ardından Saraybosna'dan ayrılıp, Osmanlı İmparatorluğu'na
sayısız devlet adamı yetiştirmiş, vezirler şehri olarak anılan Travnik'e doğru yola çıkıyoruz. Varışımızla
birlikte öğle yemeğimizi yerel bir restoranda alacağız. Yemeğimizin ardından yapacağımız panoramik
Travnik Turu'muza, Fatih Sultan Mehmet'in su içtiği rivayet edilen Plava Voda ile başlıyoruz. 300 yıldır
faaliyetine devam eden Elçi İbrahim Paşa Medresesi ziyareti ile her zaman kitaplardan okuduğumuz
medrese sistemini canlı olarak görme fırsatı yakalıyoruz. Turumuzun devamında tüm şehre hakim olması

nedeniyle sadece Osmanlı döneminde değil, Yugoslavya'nın parçalanması döneminde yaşanan iç savaş
sırasında da stratejik bir öneme sahip olan Travnik Kalesi ziyaret edeceğimiz önemli bir eserdir. Travnik
sokaklarında devam edecek turumuzda, Alaca Camii olarak da bilinen Süleymaniye Camii ve Nobel
ödüllü 'Drina Köprüsü' kitabının yazarı Ivo Andriç'in bugün müze olarak kullanılan evi de görülecek yerler
arasındadır.(Eve giriş turumuza dahil değildir). Travnik'te verilecek serbest zamanın ardından
Saraybosna'ya doğru yola çıkıyoruz. Saraybosna'ya varışımızla birlikte otelimize transfer. Akşam dileyen
misafirlerimiz rehberinizin ekstra olarak düzenleyeceği Boşnak Gecesi Turu'na katılabilirler.
Saraybosna'nın otantik restoranlarından birinde yerel müzikler ve folklör eşliğinde alacağımız akşam
yemeğimiz ile unutulmaz bir gece yaşayacağız. Gecenin sonunda otelimize hareket. Geceleme
otelimizde.
Travnik-Vrelo Bosne-Savaş Tüneli Turu: 30-EURO (Kişi Başı)
Boşnak Gecesi Turu: 65-EURO (Kişi Başı)

4.gün - Saraybosna-İstanbul
Sabah kahvaltısı sonrası serbest zaman, uçak saatine bağlı olarak alışveriş ve gezme imkânı.
Rehberimizin belirlediği saatte buluşma ve havalimanına transfer. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferi ile
İstanbul'a uçuş. Varışımızın ardından turumuzun sonu.
Otel Bilgileri
Saraybosna: Dubai Hotel 4* vb.
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
İstanbul-Saraybosna–İstanbul arası Türk Hava Yolları ile ekonomi sınıf gidiş-dönüş uçak bileti
Havalimanı vergileri
Havaalanı-Otel-Havaalanı Transferleri
Panoramik Saraybosna Şehir Turu
3 gece oda kahvaltı konaklama
Türkçe rehberlik hizmeti
Seyahat Sağlık Sigortası
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Yurtdışı çıkış vergisi
Tüm kişisel harcamalar
Rehber tarafından organize edilen ekstra turlar
Programda belirtilmeyen tüm gezi ve turlar
Öğle ve Akşam yemekleri
Müze, ören yeri vb. giriş ücretleri
Şoför Bahşişi
Ekstra Tur Paketleri
Mostar-Poçitel-Blagaj Turu: 60-EURO (Kişi Başı)
Travnik-Vrelo Bosne-Savaş Tüneli Turu: 60-EURO (Kişi Başı)
Boşnak Gecesi Turu: 65-EURO (Kişi Başı)
Önemli Notlar
***Program "Pcs Turizm" tarafından düzenlenmekte olup diğer acente yolcularının da tura katılımı
muhtemel olacaktır.
***Vize başvurusu için tur bitim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport ve konsolosluk tarafından
istenilen evraklar
gerekmektedir. Bu tura katılım için Türk pasaportlu yolculara vize uygulaması
bulunmamaktadır.
Tur Programımız belli bir katılım şartı ile düzenlenmektedir. Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı
takdirde, son iptal bildirim tarihi tur ka kalkışına 30 gün kaladır. Katılım yetersizliği nedeniyle İptal edilen
tur operasyon aracılığı ile tarafınıza bildirilecektir.
Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için
seçenekli bulunduğu durumlarda otel(ler) gezi hareketinden 48 saat önce Pcs Tur tarafından bildirilecektir
Fuar, kongre, konser, etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’ lerden fazla
mesafede kullanılabilir. Böyle bir durumda, turun hareket tarihinden 15 gün önce Pcs Tur tarafından bilgi
verilecektir.
3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen
yatak standart yataklardan küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1 ilave yataktan oluşmaktadır. İlave
yataklar. Açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan oluştukları için Tur katılımcısı 3. Kişi
ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan
etmiş sayılırlar. Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan –yaş grubuna uyan- tek çocuk için geçerlidir.
Tur programında dâhil olan hizmetlerden Otelde alınan Kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı kültürüne
uygun olarak ve genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, ekmek, çay veya
kahveden oluşan sınırlı bir mönü ile sunulmakta olup gruplar için gruba tahsis edilmiş ayrı bir salonda
servis edilebilir.
Tur paketine dâhil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve araç içinden
rehber anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en fazla 2-3 saatlik
turlardır. Panoramik turlar, programda belirtilen diğer turlar da dâhil olmak üzere, tura denk gelen gün ve
saatte yerel otoriteler tarafından gezilmesine, girilmesine izin verilmeyen veya her hangi bir etkinlik
nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği takdirde veya hava şartları nedeniyle turun yapılması
imkânsız hale geldiği durumlarda bahse konu turların yapılamamasından Pcs Tur sorumlu değildir. Bazı
turlar kapalı yollar veya araç girişine izin verilmeyen noktalarda imkanlar dâhilinde toplu taşıma veya yaya

olarak yapılabilir.
Ekstra turlar, servis aldığımız yerel Pcs Tur tarafından en az 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir.
Yeterli sayı sağlanamadığı takdirde geziler yapılamamaktadır veya ekstra gezi fiyatları, içerik, kullanılacak
araç katılımcı sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerde
ki müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından
değiştirilebilir.
Ekstra turlar katılımcının isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Tur esnasında düzenlenen ekstra turlara
katılmak istemeyen yolcular, yol üzerinde bulunan müsait bir dinlenme tesisinde beklemeyi kabul etmiş
sayılırlar. Bu yolcular ekstra tur başlamadan yol üstü dinlenme tesisine bırakılıp, turun tamamlanması
ardından bırakıldıkları noktadan alınırlar.
Pcs Tur, hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne tabidir. Tarifeli ve
özel uçuşlarda rötar riski olabilir veya mevcut gezi ve uçuş öncesinde saatler değişebilir. Pcs Tur, bu
değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Yolcu saat değişme riskini kabul ederek geziyi satın
almıştır.
Yerel Hizmetler Hakkında Önemli Bilgilendirme
Satın almış olduğunuz tur paketi “PCS Turizm” tarafından düzenlenmektedir. Havalimanı karşılamaları ve
diğer tüm yerel hizmetler “PCSTurizm” tarafından organize edilmektedir. Farklı acente misafirlerinin de
tura katılımı muhtemeldir.

Saraybosna (3) 29 Aralık-01 Ocak / Türk Hava Yolları (29 - 01 Ocak 2020)
Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş
1. Çocuk 2 - 11 Yaş

Oda Kahvaltı

Kişi Başı Fiyat
449,00 EUR
349,00 EUR
349,00 EUR
150,00 EUR
339,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 29.12.2019
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminali önünde 07:40'da bulunma. Bagaj, bilet ve biniş işlemlerinin
ardından Türk Havayollarının TK 1021 sefer sayılı uçuşu ile 10:40’da Saraybosna’ya hareket. Yerel saat
ile 10:45’de varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 1.01.2020
Türk Havayollarının TK 1026 sefer sayılı uçuşu ile 20:20’de İstanbul'a uçuş. 00:20’de İstanbul’a varış ve
turumuzun sonu.

