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1.Gün İstanbul-Plovdiv

Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde saat 23:00'de buluşma ve hareketimizi takiben saat 23:30'da
Mecidiyeköy  Migros önünden  katılacak  misafirlerimizi  de  alıp,  Kapıkule  sınır  kapısına  doğru
hareket. Gümrük ve pasaport işlemlerinin ardından Plovdiv'e doğru harekete ediyoruz. Geceleme
otobüsümüzde.

2.Gün Plovdiv-Sofya

Erken  saatlerde  Plovdiv'e  varışın  ardından  şehir  turumuza  başlıyoruz.  Avrupa’nın  en  eski
şehirlerinden biri olan Plovdiv, Makedon, Trak ve Roma krallıkları döneminde tarihte hep farklı
isimlerle  yer  almış,  Osmanlı  İmparatorluğu  döneminde  de  Filibe  ismini  almıştır.  Burada
yapacağımız şehir turunda; Cuma Camii, Sveta Bogoroditsa Kilisesi, antik tiyatro ve eski Plovdiv
görülecek yerlerdir. Şehrin en hareketli caddesi Batenberg’de alışveriş ve kişisel ihtiyaçlarınız için
verilecek  serbest  zamanın  ardından  Bulgaristan'ın  başkenti  Sofya'ya  hareket.  Varışımızla
birlikte Sofya şehir turumuza başlıyoruz. St. Nedelya Kilisesi, Rus Kilisesi, Rotanda Kilisesi, Aya
Sofya Kilisesi, parlamento, Sofya Üniversitesi,  Aleksander Nevski Katedrali,  başbakanlık, NDK
Ulusal  Kültür  Sarayı  turumuzda  görülecek  yerler  arasındadır.  Ayrıca  ulu  önder  M.Kemal
Atatürk’ün  yeniçeri  elbisesi  giyerek  katıldığı  balonun yapıldığı  ordu  evini  de  görme fırsatımız
olacak. Turumuzun ardından verilecek serbest zamanın bitiminde otelimize transfer ve odalara
yerleşme. Geceleme otelimizde.

3.Gün Sofya-Üsküp

Sabah uyandırma, odaların boşaltılması ve kahvaltının ardından Makedonya'ya ve başkent 
Üsküp'e doğru yola çıkıyoruz. Varışımızın ardından otobüsümüzden inerek, yürüyüş turu ile 
Üsküp'ü tanımaya başlıyoruz. Ünlü şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'nın doğum yeri olan Üsküp şehir
turumuzda ilk göreceğimiz yer Üsküp Kalesi ve kaleden şehrin manzarası olacak. Turumuzun 
devamında Yahya Paşa Camii, Mustafa Paşa Camii, Kapan Han, Davut Paşa Hamamı 
görülecektir. Eski Üsküp'ün hala yaşandığı Türk Çarşısı'nda kendinizi Türkiye'de gibi 
hissedeceksiniz. Şehri ikiye bölen Vardar Nehri üzerinde yapımı 1469 yılında tamamlanan Taş 
Köprü ya da bilinen diğer adıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yeni Üsküp'e doğru 
turumuza devam ediyoruz. Makedonların en büyük kahraman olarak kabul ettikleri İskender Bey 
Heykeli bizi Makedonya Meydanı'nda karşılayacak. Rahibe Teresa Anı Evini de panoramik olarak 
göreceğimiz yürüyüş turumuz Üsküp'ün simgelerinden eski tren garında son bulacak. 
Rehberimizin bildireceği toplanma saatine kadar verilecek serbest zamanda alışveriş yapabilir, 
Üsküp'ün kafelerinin tadını çıkarabilirsiniz. Bildirilen saatte otobüsümüzde buluşma ve otelimize 
hareket. Geceleme otelimizde.

4.Gün Üsküp-Belgrad
Uyandırma kahvaltı ve odaların boşaltılmasının ardından ekstra program Matka Kanyonu turu 
yapabiliyoruz.(kişi başı 5 euro). Belgrad'a varışımızın ardından panoramik Belgrad turumuzda, 



Kale Meydanı, Askeri Müze, İstanbul Kapı, Saat Kulesi, Damat Ali Paşa Türbesi, Zindan Kapı, 
Leopoldov Kapı, Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi, Stefan Lazerevic Anıtı, Nebojsa Kulesi, 
Saborna Kilisesi, Cumhuriyet Meydanı, Terazi Meydanı ve Taş Meydan görülecek yerler 
arasındadır. Turumuzun ardından otelimize transfer ve odalara yerleşme. Geceleme otelimizde.

5.Gün Belgrad-Saraybosna 

Uyandırma,  kahvaltı  ve  odaların  boşaltılmasının  ardından,  özel  otobüsümüzle  otelimizden
hareket.  Bosna-Hersek'in  başkenti  Saraybosna'ya  doğru  yola  çıkıyoruz.  Saraybosna'ya
varışımızda şehrin simge yapılarından olan merkez kütüphane binasının önünde otobüsümüzden
inip yürüyerek yapacağımız şehir turuna başlıyoruz. Merkez kütüphane, hikayesini dinlediğinizde
çok  şaşıracağınız  Inat  Kuca,  Osmanlı  döneminde  inşa  edilmiş  Latin  Köprüsü  ve  1.Dünya
Savaşı'nın  çıkmasına  neden  olan  Avusturya-Macaristan  arşidükü  Franz  Ferdinand  ve  eşinin
vurulması  olayının  yaşandığı  noktayı  gördükten  sonra  şehrin  kalbi  Başçarşı'ya  doğru  devam
ediyoruz.  Osmanlı  İmparatorluğu'nda  bir  gelenek  olan  sebili  ve  adını  bu  eserden  alan  Sebil
Meydanı ile devam eden turumuz, tarihi yapısını halen korumuş Başçarşı sokaklarında devam
edecek. Kurşunlu Medresesi, Morica Han, Gazi Hüsrev Bey Camisi ve Saat Kulesi göreceğimiz
diğer eserler. Şehrin en popüler caddesi Ferhadija'da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dönem
mimarisini yansıtan binalar, Katolik Katedrali, Markale Pazarı ile devam edecek turumuz 2.Dünya
savaşı kurbanları anısına yapılan Sönmeyen Ateş Anıtı'nda sona erecek. Turumuzun bitiminde
verilecek  serbest  zamanın  ardından  toplanma  ve  otelimize  hareket.Dileyen  misafirlerimizle
Umut tüneli  turumuzu gerçekleştiriyoruz.(kişi  başı  15 euro).  savaş zamanı 2,5 yıl  bütün
ihtiyaçların karşılandığı  ve şehre giriş çıkışların yapıldığı  tüneli  ve müzeyi  ziyaret edip;
yakın  bir  tarihte  vahşetin  yaşandığı  ülkede,  o  günlere  ait  hikayeleri  dinledikten  sonra
hotelimize hareket.. Geceleme otelimizde.

6.Gün Saraybosna-Mostar-Poçitel-Trebinje

Uyandırma, kahvaltı ve odaların boşaltılmasının ardından, özel otobüsümüzle otelimizden 
hareket. Mostar'a varışımızla birlikte yapacağımız panoramik şehir turunda göreceğimiz en 
önemli eser şehrin simge yapısı Mostar Köprüsü olacak. Şehrin kalbinden geçen Neretva 
Nehri'ne Mimar Sinan'ın öğrencilerinden Mimar Hayreddin tarafından 1566 yılında 456 adet kalıp 
taş ile inşa edilen Mostar Köprüsü şehre de adını verecek kadar önemli bir Osmanlı şaheseredir. 
Köprü, 1993 yılının Kasım ayında Hırvat topçularının günlerce süren ateşi sonucunda yıkıldı. 
Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, Unesco ve Dünya Bankası'nın da desteğiyle bir Türk 
firması tarafından, nehirden çıkan orijinal taşları da kullanılarak yeniden inşa edilen köprü 2004 
yılında tekrar açılmıştır. Mostar eski şehrinin Arnavut kaldırımlı dar sokaklarından yürüyerek 
ulaşacağımız Koski Mehmet Paşa Camii göreceğimiz bir diğer önemli eser olup, aynı zamanda 
en güzel köprü fotoğrafını çekebileceğimiz noktadır.Rehberimizin vereceği serbest zamanın 
ardından dileyen misafirlerimizle Blagaj turu(kişi başı 10 euro). Bu turumuzda ilk olarak 
Blagaj bölgesini 1446 yılında hakimiyetine alan Osmanlı Ordularının arasında bulunan Sarı 
Saltuk tarafından  Buna Nehri'nin kaynağına yapılan ve Bosna’nın ilk tekkesi olan Blagaj 
Derviş Tekkesi’ni geziyoruz. Yine burada bulunan Avrupa’nın en büyük ve en temiz doğal 
su kaynağı olan ve bir mağarada su yüzüne çıkan Buna’yı ziyaret ediyoruz. Saniyede 43000
litre su akıtan Buna, kaynağına kadar 19 kmlik bir yeraltı nehridir.Ardından Poçitel’e doğru 
hareket ediyoruz. Unesco Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan Poçitel, 1471 yılında Osmanlı 
İmparatorluğu'na geçmiş ve elden çıktığı 1878 yılına kadar stratejik önemini korumuştur. Osmanlı 
mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan köyde çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Burada 
verilecek çay ve kahve molasından sonra Trebinje’deki hotelimize hareket. ( Trebinje konaklaması
bölge sezon yoğunluğuna göre değişebilir)  Geceleme hotelim



7.Gün Trebinje-Dubrovnik-Kotor-Budva-İşkodra

Uyandırma, kahvaltı ve odaların boşaltılmasının ardından, özel otobüsümüzle otelimizden 
hareket. Sınır geçişimizi takiben ilk olarak Dubrovnik'e varışımızla birlikte Pile Kapısı'nda 
otobüsümüzden inerek yapacağımız panoramik yürüyüş turu esnasında, UNESCO tarafından 
Dünya Mirasları Listesi’ne alınmış eski şehir meydanını geziyoruz. Kuleler, muhteşem surlar, 14. 
yy.’dan kalma ve dünyanın en eski eczanesine de ev sahipliği yapan Francis Manastırı, Rector 
Sarayı, Onofrio Çeşmesi, Orlando Heykeli, gümrük binası, şehir kapıları ve diğer önemli yapılar 
görülecektir. Turun bitiminde Dubrovnik’ten ayrılıyor ve Karadağa’ın Kotor şehrine hareket Kotor 
eski şehrindeki turumuz sırasında; St. Trifon Katedrali, Oruzja Meydanı, saat kulesi, St.Luke ve 
St. Nikola Kiliseleri, St.Mary Kilisesi'nin kapısında yer alan rölyefler görülecek eserlerdir. 
Turumuzun bitiminde Kotor'da verilecek serbest zamanın ardından rehberimizin bildirdiği saatte 
toplanma ve,Budva’ya hareket, muhteşem sahilleri, çok hareketli gece hayatıyla tüm dünyadan 
turistlerin akınına uğrayan Budva'ya varıyoruz. Surlarla çevrili Budva eski şehrinde verilecek 
serbest zamanda, taş binaların arasındaki dar sokaklarda geçmişe doğru yolculuğa 
çıkacaksınız.Ardından Ulcinj veya İşkodrada’ki hotelimize hareket ediyoruz.

8.Gün İşkodra-Tiran-Ohrid

Sabah erken saatlerde uyandırma, kahvaltı ve odaların boşaltılmasının ardından otobüsümüzle 
Tiran’a hareket. Yaklaşık 500 yıl Osmanlı İmparatorluğu idaresinde kalmış Tiran’a varışımızda 
yapacağımız şehir turumuzda, Ethem Bey Camii, Saat Kulesi, İskender Bey Heykeli ve Meydanı, 
Opera Binası panoramik olarak görülecek yerlerdir. Verilecek serbest zamanın ardından Ohrid’e 
hareket.Ohrid’e gelmeden once sv.Naum ve  Makedonların deyimi ile Cennetten bir koşe  
olan Galicya milli parkı ziyareti(tüm grubun katılması ile gerçekleştirilir kişi başı 10 euro) 
Bu turumuzda muhteşem ohrid golunun en önemli su kaynağını görme  ve bu biblo gibi 
yerin müthiş manzarası eşliğinde  bir kayık turu yapma imkanı buluyoruz bunun yanında 
sv.naum manastırını görme fırsatı yakalıyoruz.. Ohrid’e varışımızın ardından şehir turumuza 
başlıyoruz. Unesco Dünya Mirasları listesinde yer alan bir kent olan Ohrid'de günümüzde hala 
konserlerde ve festivallerde kullanılan Ayasofya Kilisesi, Roma döneminden kalma amfitiyatro, 
Osmanlı döneminden kalma Halveti Tekkesi, Safranbolu evlerini anımsatan eski yapılar ve Çınar 
Meydanı gibi yerler görülecektir. Şehir turumuzun bitiminde verilecek serbest zamanda Ohrid 
İncisi ve diğer hediyelik eşyalardan alma şansına sahip olacaksınız. Rehberimizin bildirdiği saatte
toplanma otelimize transfer. Geceleme otelimizde.

9.Gün Ohrid-Resne-Manastır-Selanik-Kavala-İstanbul

Sabah uyandırma, odaların boşaltılması ve kahvaltının ardından Manastır'a doğru hareket 
ediyoruz.Manastır’a gelmeden yolumuz üzerinde bulunan ve elma bahçeleriyle ünlü Resne'de, İttihat 
ve Terakki’nin en ünlü 3 simasından biri ve Türk-Yunan Savaşı'ndaki faydaları nedeni ile üne kavuşmuş 
olan Resneli Niyazi’nin Sarayını bahçesinden görüyoruz.Ardından Manastır'a doğru hareket ediyoruz. 
Manastır'da otobüsümüzden inerek panoramik turumuza başlıyoruz. Günümüzdeki ismi Bitola olan 
şehirde ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim gördüğü ve bugün şehir müzesi olarak kullanılan 
Askeri İdadi'yi ziyaret ediyoruz. Atatürk'ün eğitim gördüğü sınıf bugün 'Atatürk Anı Odası' olarak 
düzenlenmiştir. Ayrıca binada etnografya müzesi de bulunmaktadır. Manastır kent gezimiz sırasında; 
Türk Çarşısı, Osmanlı döneminden kalma Bedesten, İshak Camii, Yeni Cami gibi eserleri görüyoruz. 
Manastır kentinin kalbi konumundaki, günlük hayatın aktığı, kafe, restoran ve şık binalarıyla şehrin 
gözbebeği Şirok Sokak gezimiz sırasında Atatürk'ün hayatından ilginç bir olaya da şahit olacağız. 
Turumuzun bitiminde toplanma ve Selanik'e hareket. Varışın ardından panoramik Selanik turumuza 
başlıyoruz. Kordon, Beyaz Kule, döner kule, fuar meydanı, Osmanlı ve Bizans eserleri , Yunanistan'ın 



en büyük katedrali olan Aya Dimitros Katedrali, Büyük İskender Heykeli, Hamza Bey Camii, E.Venezelo-
P.Konstantin Heykelleri, Vardar, Makedonia, Aristoteles, Elefterios meydanları görülecek yerler 
arasındadır. Selanik turumuzu Ulu Önder M.Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret ederek 
noktalıyoruz. Rehberimizin vereceği serbest zamanın bitiminde Kavala’ya hareket akşam saatlerinde 
Kavala’ya varışımızla beraber akşam yemeği için limanda Serbest zaman..Ardından kavala 
kurabiyelerinin tadına bakmak için kurabiye fabrikasına uğruyoruz ve ardından İstanbul’a doğru yola 
çıkıyoruz.. İstanbul’a varış ve turumuzun sonu.   

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ
**Lüks otobüsler ile gidiş dönüş ulaşım 
** Oda Kahvaltısı (BB) ve Konaklama.
** Profesyonel Rehberlik hizmetleri
** 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca yapılacak Zorunlu 
Seyahat Sigortası 10 Euro’dur. (65 yaş üstü yolcuların Ekstra 10 Euro daha ödemeleri gerekmektedir)

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLERİMİZ
** Schengen Vize ücreti ve servis bedeli İstanbul için:  140 Euro (Pasaport ve evrakların en az 20 gün 
önce teslimi gerekmektedir.) 
** Yurt dışı çıkış harcı: 15 TL
** EKSTRA TURLAR, KİŞİSEL HARCAMALAR.

*-YEŞİL PASAPORTU OLANLAR MUTLAKA BAĞLI OLDUKLARI KURUMDAN RESMİ VE ISLAK İMZALI YURT DIŞINA 
ÇIKMASINDA BİR SAKINCI YOKTUR BELGESİ ALMALARI, 
**EŞ DURUMUNDAN YEŞİL PASAPORTU OLANLARIN DA MUTLAKA EŞLERİNİN BAĞLI OLDUĞU KURUMDAN YURT DIŞINA 
ÇIKMASINDA BİR SAKINCA YOKTUR BELGESİ ALMALARI,
*** EMEKLİ KARTLARININ 
Veya
*** E-DEVLET ŞİFRELERİNİN YANLARINDA BULUNMASI GEREKMEKTEDİR. 

BÜYÜK BALKAN TURU
7 Gece 9 Gün

ODA KAHVALTI (BB)
Ulaşım-Konaklama-Rehberlik-Sigorta Dahil

                         SNGL                :      499 Eur
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