
 
 
 
 

 

4-8 Haziran 2022 BALKAN TURU 

                                                        4 GECE -5 GÜN 

 
1. GÜN / Üsküp Priştina Prizren Üsküp  04.06.2022  

Sabah saatlerinde Üsküp’e varışımızla birlikte Üsküp şehir turumuza 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. 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. Turumuzun devamında Priştina’ya hareket ediyoruz. 
Kısa panoramik şehir turunun ardından 1389 Kosova Muharebesi sonucu Kosova Ovası'nda öldürülmüş 
Osmanlı Padişahı I. Murad Hüdavendigâr'ın türbesi ziyaret ediyoruz. Turumuzun devamında Prizren’e 
hareket ediyoruz. Prizren şehir turunun ardından Üsküp’e hareket ve geceleme otelimizde. 

 
2. GÜN / Üsküp – Kalkandelen – Manastır – Resne – Ohrid  05.06.2022 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Kahvaltının ardından Kalkandelen'e doğru hareket ediyoruz. Yaklaşık 1 saatlik yolculuğumuzun ardından 
Kalkandelen'e varis. İlk olarak Avrupa'da çok nadir rastlanacak bir camii olan Alaca Cami’yi ziyaret ediyoruz. 
Kalkandelenli iki kız kardeşin Osmanlı döneminde yaptırmış olduğu hem mimari hem tercih edilen renk 
tonları ile un kazanmış olan bu Camiyi detaylı bir şekilde inceledikten sonra Kanuni vezirlerinden Sersem 
Ali tarafından yaptırılan Derviş Tekkesi'ni ziyaret ediyoruz. Bektaşi Harabati Baba tekkesi olarak bilinen bu 
tekkemizi ziyaret ediyor işlevleri hakkında bilgi alıyoruz. Halen daha Kalkandelenliler tarafından çok canlı 
tutulan bu tekke gezimizin ardından Balkanlar’ın en eski şehirlerinden biri olan, Makedonya’nın tarih ve 
kültür cenneti Manastır’a gidiyoruz. 



 
 
 
 

 

Makedonca’da da manastır anlamına gelen ‘Bitola’ adıyla anılan bu güzel şehri tanıtan turumuzda Saat 
Kulesi, Hamidiye Caddesi, Şirok Sokağı, Eski Çarşı (Osmanlı Bedesteni), Yeni Cami ve İshak Çelebi Camii 
göreceğimiz yerler arasında. Manastır’da ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün mezun olduğu idadiyi (askeri 
lise) ve buradaki Atatürk Müzesi’ni de ziyaret etme şansını bulacağız. Sonrasında 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. Daha sonra UNESCO’nun Doğa ve Kültür Mirası 
Listesi’ndeki, Arnavutluk ile Makedonya arasında sınır oluşturan, muhteşem Ohri Gölü’nün Osmanlı’nın 
Balkanlar’daki önemli üslerinden biri olmuş tarihi Ohrid şehrine hareket ve konaklama otelimizde.  
 

3. GÜN / Ohrid – Tiran – İşkodra  06.06.2022 
 
 
 
 
 

 

Kahvaltının ardından Tiran’a doğru hareket ediyoruz. Yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından Tiran’a 
varıyoruz ve şehir turumuza İskender Bey meydanından başlıyoruz. İskender Bey Meydanını gezdikten 
sonra Osmanlı Döneminin en önemli camilerinden biri olan Ethem Bey cami’ini ziyaret ediyoruz. Camii 
ziyaretinden sonra Saat kulesi ve Tiran kalesini de gezip turumuzu sonlandırıyoruz. Ardından İşkodra 
şehrine hareket ediyoruz. İşkodra gölünün kenarında bulunan İşkodra şehrine varisimizin ardından kısa 
şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz. Şehir turumuzun bitimiyle birlikte Budva’ya hareket ediyoruz. Budva’ya 
varış ve konaklamala otelimizde. 

 
4. GÜN / İşkodra - Bar - Budva – Kotor – Trebinje  07.06.2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uyandırma, kahvaltı ve odaların boşaltılmasının ardından Budva şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz. 
Turumuz sırasında yapacağımız yürüyüş turunda Stari Grad (eski şehir merkezi) ve kaleyi geziyoruz. 

 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Budva' ya varmadan hemen önce zamanında balıkçıların yerleşim alanı olan bir adanın 

kamulaştırılması ve sonrasında Singapurlu bir otel zincirine satılması ile günümüzde restorasyon 
çalışmalarıyla turizme kazandırılan muhteşem St. Stefan’ı panoramik olarak tepeden görebileceğiniz 
bir mola veriyoruz. Ortodoks Kiliselerini, Tapınaklarını ve Eski Orta Çağ evlerini gezdikten sonra Kotor'a 
hareket ediyoruz. Kotor'a varisimizin ardından yine bir Adriyatik Denizi kıyısında bulunan Kotor eski şehrini 
ziyaret ediyoruz. Un Meydanı, Ortodoks Meydanı, Silah Meydanı, Utanç Duvarı, Ortodoks Kilisesi, Katolik 
Katedrali ve Balkanların en eski okullarından biri olan Kotor Turizm okulunu görme şansını elde edeceğiz. 
Turumuzun devamında otelimizde.Trebinje’ye  hareket ediyoruz.Trebinje’ye varışımızın ardından geceleme 
otelimizde 

 

5. GÜN / Trebinje - Sarajevo  08.06.2022 
 

Kahvaltı ve odaların boşaltılmasının ardından Trebinje’den Saraybosna’ya hareket ediyoruz. Öğle 
saatlerin Saraybosna’ya varışımızın ardından kongre programına dahil oluyoruz.  

 
Fiyatlara Dahil Olan Hizmetler 
 

- 4 Gece 4* Otellerde Konaklama  
o Üsküp (1)  Hotel Gold 4* ya da benzeri otel 

o Ohrid (1)  Hotel Mirage 4* yada benzeri otel 

o İşkodra (1)  Hotel Grand Europe 5* ya da benzeri otel 
o Trebinje (1)  Hotel Nar 4* ya da benzeri otel 

- Açık Büfe Kahvaltılar 
- 4 Akşam Yemeği Set Menu ve 1 soft içecek 

- Programda belirtilen tüm geziler 
- Şehir giriş ücretleri (Kişi başı şehir vergileri) 

- Tüm transferler 

- Üsküp, Ohrid, Budva, Kotor, yerel rehberlik hizmetleri (ingilizce) 
- Tur Boyunca Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri 

 
Fiyatlara Dahil Olmayan Hizmetler 

- Uçak biletleri, Öğle yemekleri, Seyahat Sigortası, Şahsi harcamalar, Otel ekstraları, Yemeklerde 

alinacak extra icecekler, Cay ve kahve molalarinda harcamalar,Yurtdışı çıkış fonu ve gerekmesi 
halinde Pcr Testi  

 
*** Tur programı min.35 Kişi olması halinde geçerlidir. 

 
 
 
 


