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YILBAŞI SARAYBOSNA TURU 
TÜRK HAVA YOLLARI 3 GECE 

29/12/2018-01/01/2019 

 

 
 

  

1.Gün İstanbul-Saraybosna 

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Gezigen turizm kontuarında saat 08:30'da buluşma. Bilet ve 

pasaport işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları'na ait TK1021 tarifeli seferi ile saat 11:05'de Saraybosna’ya 
uçuş. Yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından yerel saatle saat 11:00'de varış. Bagaj ve pasaport işlemlerinin 
ardından Saraybosna şehir turu için şehir merkezine hareket ediyoruz. 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, kapalı pazar 
yeri 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. Akşam 

dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan Boşnak Gecesi turuna 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. 

  

2.Gün Saraybosna (Mostar-Poçitel) 

Uyandırma ve kahvaltının ardından gününüz serbest. Dileyen misafirlerimiz rehberlerimiz tarafından 

düzenlenecek tam günlük öğle yemekli Mostar-Poçitel ekstra turuna katılabilirler. Bu turumuzda özel 

otobüsümüzle otelimizden hareketle Mostar'a doğru yola çıkıyoruz. 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. Öğle 
yemeğimizin yerel bir restoranda alınmasının ardından rehberimizin bildireceği toplanma saatine 
kadar alışveriş ve kişisel keşifleriniz için serbest zaman. Bildirilen saatte toplanma ve gezimizin ikinci durağı 
Poçitel'e hareket. 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 doğru yola çıkıyoruz. Varışımızın ardından otelimize transfer. Geceleme otelimizde. 

  

3.Gün Saraybosna (Travnik-Vrelo Bosna-Savaş Tüneli)  

Serbest uyanma ve gününüz serbest. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından ekstra olarak 
düzenlenecek tam günlük öğle yemekli Travnik-Vrelo Bosne-Savaş Tüneli turumuza 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 
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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 turumuza, 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 cami 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 Saraybosna'daki 
kutlamalara katılabilirler. **Mutlu Yıllar** Geceleme otelimizde. 

  

4.Gün Saraybosna-İstanbul 

Uyandırma, kahvaltı ve odaların boşaltılmasının ardından transfer saatine kadar serbest zaman. Toplanma 
ve  havalimanına transfer. Pasaport ve bagaj işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları'nın TK1026 seferi ile 
saat 20:20'de İstanbul’a hareket. Saat 00:20'de İstanbul'a varış ve turumuzun sonu. 

  
 

  

OTELLER 

5 Yıldız HOTEL HILLS  
 

Otellerimiz ,yukarıda belirtilen veya aynı kategorideki benzer otellerdir. 
 

  

EKSTRA TURLAR 

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

Yolumuz üzerinde ilk olarak bütün tarihi dokusuyla korunan ve Türk Köyü olarak bilinen Poçitel'i ziyaret ederek 
16.yy.'da Osmanlı tarafından yapılan binaları görüyoruz. Buradaki turumuzun ardından Mostar'a varıyoruz. Köprüler 
Şehri 16.yy. ile 19. yy. arasında Hersek'in ticaret, yatırım ve askeri üssü olan Mostar'da Eski Köprü'nün tam göbeğinde 
konumlandığı eski şehir merkezi, çarşı, camiler, Türk Evi Müzesi, hamamlar görülecek yerler arasındadır.Öğle 
yemeğimizi yerel bir restoranda aldıktan sonra kişisel keşifleriniz için serbest zaman. Bildirilen saatte toplanma ve 
otelimize transfer. 
 
Dahil olan hizmetler: Ulaşım+Rehberlik+Yemek 

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

Boşnak müzikleri eşliğinde, Boşnak mutfağının lezzetlerini tadabileceğiniz unutulmaz bir gece. 
 
Dahil olan hizmetler: Ulaşım+Yemek 

TRAVNIK-VRELO BOSNA-SAVAŞ TÜNELİ TURU (TAM GÜN ÖĞLE YEMEKLİ) 60 EURO 
 

Bu turumuzda ilk olarak Saraybosna’nın su kaynağı İgman Dağı’nın eteklerindeki Vrelo Bosna’yı ziyaret ediyoruz. 
Burada yeşillikler arasında yer alan göletlerin, derelerin ve küçük şelalelerin arasında çok güzel fotoğraflar çekecek, 
hoşça vakit geçireceksiniz. 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 dinleyeceğiz 
ve Travnik'e doğru devam edeceğiz. Tarihi yapısını hala koruumuş şehirde yapacağımız turda Travnik'i tanıma fırsatı 
bulacaksınız. Öğle yemeğimizi tur sırasında yerel bir restoranda alacağız. 
 
Dahil olan hizmetler: Ulaşım+Rehberlik+Yemek 
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ÜCRETLER 

Tarih Sınıf 
2 Kişilik Odada 
Kişi Başı 

İlave Yatak Tek Kişi Çocuk Fiyatları Döviz Kontenjan 

29/12/2018-01/01/2019 4* HOTEL 329.00 329.00 429.00 
0 - 2 Yaş 160.00 
2 - 12 Yaş 309.00 

EUR  

29/12/2018-01/01/2019 5* HOTEL 359.00 359.00 479.00 
0 - 2 Yaş 160.00 
2 - 12 Yaş 339.00 

EUR  
 

Fiyatlara tur programı, havalimanı vergisi ve sigorta bedeli dahildir.Gün içindeki kur değişimi TL fiyatlara yansıtılmaktadır. Ödeme 
anındaki kurlar geçerlidir. 

 

  

 
2018 
 
 

  

 

 

29 ARALIK İSTANBUL-SARAYBOSNA TÜRK HAVA YOLLARI TK102111:05 11:00 
01 OCAK SARAYBOSNA-İSTANBUL TÜRK HAVA YOLLARI TK1026 20:20 00:20(+1) 

 

 
 

 

  

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER 

• Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul/Saraybosna/İstanbul hattında ekonomi sınıf uçak bileti 
• Belirtilen oteller ya da benzerlerinde 3 gece oda/kahvaltı konaklama 
• Havalimanı/otel/havalimanı transferleri 
• Panoramik Saraybosna şehir turu 
• Zorunlu Seyahat Sigortası 
•Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti 

 

  

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

• Ekstra turlar 
• Kişisel ve ekstra harcamalar 
• Dahil olduğu açıkça belirtilmemiş her türlü hizmet 
• Yurt dışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz) 
• Öğle ve akşam yemekleri 
•SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ (Vize reddi ile karşılaşan misafirlerin veya hastalık sorunu nedeni ile tura katılması 
mümkün olmayacak misafirlere tur bedeli kadar ödeme yapılmasını sağlamaktadır.( Seyahat iptali nedeniyle 

tazminat başvurularında uygulanacak sigortalı katılım payı (muafiyet) vize ile ilgili iptallerde % 25, diğer hallerde 
%20 oranındadır.Teminat detayları sigorta şartnamesinde yer almaktadır.. 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. 

 

 
 

KADEMELİ FİYATLANDIRMA UYGULANMAKTA OLUP GÜN İÇİNDE FİYAT 

DEĞİŞEBİLMEKTEDİR. 
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