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         SARAYBOSNA TURU PROMOSYON 
                                                                                2 GECE / 3 GÜN 

                                   PEGASUS HAVAYOLLARI 

1.GÜN: İSTANBUL - SARAYBOSNA 

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Prontotour konturarından 08:45'de buluşma. Pasaport ve bagaj 

işlemlerinin ardından Pegasus Havayolları'na ait PC729  tarifeli sefer ile saat 10:45'de Saraybosna’ya uçuş. Yaklaşık 2 

saatlik yolculuğun ardından saat 11:40'da  varış. Bagaj ve pasaport işlemlerinin ardından Saraybosna şehir turu için 

hareket. Şehrin merkezine varışımızla birlikte, 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 Camii ve Saat Kulesi göreceğimiz diğer eserler. Şehrin en popüler 

caddesi Ferhadija'da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dönem mimarisini yansıtan binalar, Katolik 

Katedrali, Markale Pazarı, kapalı pazar yeri ile devam edecek turumuz 2.Dünya savaşı kurbanları anısına yapılan 

Sönmeyen Ateş Anıtı'nda sona erecek. Şehir turumuzun ardından alışveriş ve yemek gibi ihtiyaçlarınız için serbest 

zaman. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından ekstra olarak düzenlenecek Vrelo Bosne-Savaş Tüneli 

turuna katılabilirler.  Turumuzda ilk olarak 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 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; bir kahve molası 

verebilir, parktaki kuğu ve ördeklerle çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Turumuzun bitiminde otelimize transfer. 

Geceleme otelimizde. 

2.GÜN: SARAYBOSNA (Mostar-Poçitel) 

Sabah kahvaltının ardından gününüz serbest. Dileyen misafirlerimiz rehberlerimiz tarafından düzenlenecek tam 

günlük öğle yemekli Mostar-Poçitel ekstra turuna katılabilirler. 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. Turumuzun ardından öğle yemeğimizi alacağımız restorana hareket 

ediyoruz. Öğle yemeğinin bitiminde rehberimizin bildireceği toplanma saatine kadar alışveriş ve kişisel keşifleriniz 

için serbest zaman. Serbest zamanın bitiminde otobüsümüzde toplanıyor ve Poçitel'e doğru hareket ediyoruz. Osmanlı 

İmparatorluğu'nun sınırdaki karakol köyü konumundaki, 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 Saraybosna'ya ve otelimize hareket. Akşam dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından ekstra 

olarak düzenlenecek Boşnak Gecesi programımıza katılabilirler. Saraybosna'nın otantik bir restoranında 
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alacağımız akşam yemeğimizde enfes Boşnak yemeklerinin tadına, yerel müzisyenlerin çalacağı Balkan müzikleri 

eşliğinde bakacak ve unutulmaz bir Balkan Gecesi yaşayacağız. Gecenin sonunda otelimize transfer. Geceleme 

otelimizde. 

3.GÜN: SARAYBOSNA - İSTANBUL  

Sabah kahvaltı sonrası odaların boşaltılmasının ardından ve  havalimanına transfer. Pasaport ve bagaj işlemlerinin 

ardından Pegasus Havayolları'nın PC730 seferi ile saat 12:20'de Sabiha Gökçen'e hareket. Saat 15:15'de İstanbul'a 

varış ve turumuzun sonu. 

EXTRA TURLAR HAKKINDA BİLGİ: 

MOSTAR-POÇİTEL TURU (ÖĞLE YEMEKLİ) 60 EURO (02-12 YAŞ 30 EURO) 

Varışımızın ardından Mostar’da yürüyerek yapacağımız turumuzda önce Mostar Köprüsü'nü görüyoruz. Mimar 

Hayreddin tarafından 1557 yılında inşa edilen köprü Osmanlı mimarisinin bir şaheseridir. Köprü 1992 yılında cereyan 

eden savaşta Hırvat topçusu tarafından yıkılmış, ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin de büyük katkılarıyla 2004 yılında 

yeniden hizmete açılmıştır. Koski Mehmet Paşa Camii'ni görüyoruz. Öğle yemeğini tur sırasında yerel bir restoranda 

alıyoruz. Ardından kişisel keşifleriniz için serbest zaman. Bildirilecek toplanma saatinin ardından eski bir Osmanlı 

köyü olan Poçitel'i ziyaret ediyoruz. Burada verilecek molada çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Turumuzun 

bitimindeotelimizetransfer.  

 

Dahil olan hizmetler: Ulaşım+Rehberlik+Yemek 

VRELO BOSNA-SAVAŞ TÜNELİ TURU 35 EURO (02-12 YAŞ 20 EURO) 

Bu turumuzda Saraybosna’nın su kaynağı İgman Dağı’nın eteklerindeki Vrelo Bosna’yı ziyaret ediyoruz. Ardından 

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 turumuzun sonu. 

 
Dahil olan hizmetler: Ulaşım+Rehberlik 

BOŞNAK GECESİ 45 EURO (02-12 YAŞ 25 EURO) 

Boşnak müzikleri eşliğinde, Boşnak mutfağının lezzetlerini tadabileceğiniz unutulmaz bir gece. 

 

Dahil olan hizmetler: Ulaşım+Yemek 

ÜCRETE DAHİL HİZMETLER: 
 

• Pegasus Havayolları tarifeli seferi ile Sabiha Gökçen-Saraybosna-Sabiha Gökçen hattında ekonomi sınıf uçuş 

• Belirtilen promosyon oteller ya da benzerlerinde 2 gece oda/kahvaltı konaklama  

• Havalimanı/otel/havalimanı transferleri  

• Panoramik Saraybosna şehir turu 

• Zorunlu Seyahat Sigortası  

• Türkçe Rehberlik Hizmetleri 

 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

 
• Ekstra turlar  
• Kişisel ve ekstra harcamalar  
• Öğle ve akşam yemekleri 
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• Dahil olduğu açıkça belirtilmemiş her türlü hizmet  
• Yurt dışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz) 
•SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ (Vize reddi ile karşılaşan misafirlerin veya hastalık sorunu nedeni ile tura katılması 
mümkün olmayacak misafirlere tur bedeli kadar ödeme yapılmasını sağlamaktadır.( Toplam tutar üzerinden sigorta 
firması tarafından %18 muafiyet uygulanmaktadır. Bununla birlikte bagaj kaybından, hasarına, hırsızlıktan, ferdi kaza 
teminatına kadar birçok ek teminatı barındırmaktadır.) İptal teminatında tur bedeli kişi başı 3000 euro ile sınırlıdır.  
Seyahat güvence paketi ücreti tur bedeliniz ile orantılı olarak değişmektedir. 


