
 

 

 

Bosna Hersek Turu 
05 - 08 Ekim 2017 

3 Gece 4 Gün 
İSTANBUL- SARAYBOSNA-KONJIC – JABLANICA – MOSTAR – 

BLAGAJ – POCİTEL-TRAVNİK – SARAYBOSNA -İSTANBUL 
 
 
 

1.Gün:İSTANBUL- SARAYBOSNA 
İstanbul Atatürk Havaalanı Acentamız kontuarı önünde saat 05.00’de buluşma.  Türk 
Havayolları tarifeli uçağı 07.10’de İstanbul’dan hareket. Yerel saatle 08.05’de Saraybosna’ya 
varış. Özel aracımızla Başçarşıya hareket. Yolumuzun üzerinde halen savaş zamanı yapılan 

bombardımanın izleri bulunan binaları, Avrupa’nın ilk elektrik motorlu tramvay hattı olan ve 
Saraybosna’yı halen aktif olarak baştan başa dolaşan tramvay hattını, Tito dönemi Yugoslavya 

Halk Ordusu’na ait ancak günümüzde Saraybosna üniversite kampüsü olarak kullanılan 
binaları, ABD’nin dünyanın en büyük ikinci büyükeçiliği binasını, Saraybosna şehir müzesini, 
Parlemento binasını, Arap yatırımcılar tarafından yapılan ve bölgenin en büyük AVM sini 

görerek Başçarşı’ya varıyoruz. İlk durağımız  1992-1995 yıllarında yaşanan hazin savaşın 
şehitleri ve Aliya  Izetbegoviç’in anıt mezarının bulunduğu şehitlik. Savaş şehitlerine Fatiha 

okuyup rehberimiz tarafından Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Alija Izetbegoviç ve hayatı 
hakkında bilgi alıyoruz. Ardından Osmanlı döneminden kalmayı başarabilmiş arnavut kaldırımlı 
Boşnak – Türk mahallesinden geçerek Başçarşı yaya turumuza başlıyoruz. Turumuz esnasında 

göreceğimiz yerler; 18.yy Boşnak mimarisi ile yapılmış Sebil, Osmanlı döneminden kalmayı 
başarak tek aktif sanat sokağı ‘’ Bakırcılar Sokak ‘’, Çarşı camii, Moriça Han ve içerisinde 

bulunan Genç Müslümanlar teşkilatı lokali ‘’ Mladi Muslimani ‘’, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
halaoğlu Gazi Hüsrev bey camii ve türbesi, Saat Kulesi, Kurşunlu Medrese, Gazi Hüsrev bey 
müzesi ve kütüphanesi, Avrupa’nın ilk umumi tuvaleti, 1. Dünya savaşının çıktığı yer olarak 

bilinen Latin köprüsü, Fatih Sultan Mehmet adına yaptırılan Hünkar Camii, At meydanı – 
Okmeydanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Bakır Baba Camii, Ortodoks 

Kilisesi, Alija Izetbegoviç parkı, Ferhadiye Camii, Ferhadiye Caddesi ( Saraybosna’nın İstiklal 
Caddesi ), Saraybosna gülleri ( Savaş zamanı bir bomba ile birden fazla kişinin hayatını 
kaybettiği noktalar ), Fırın yeri katliamının yapıldığı nokta, 6 Nisan 1945 te Yugoslav ordusu 

tarafından Almanlan işgalindeki Saraybosna’nın kurtarılışı anısına yakılan sönmeyen ateş, 5 
Şubat 1994 te Pazar yeri katliamı olarak anılan ve 68 kişinin hayatını kaybettiği Markale Semt 

pazarı, Avusturya – Macaristan döneminde Hükumet Konağı ( Belediye binası ) olarak 
yaptırılan ve savaş dönemi yakılarak bir çok el yazması eserin kül olmasına neden olan 
Vjecnica ( Viyeçnitsa ) kütüphanesi yaya turumuzun ardından öğle yemeğimizi saç altında 

pişirilen Boşnak böreği ile almak üzere Saç Börekçisine gidiyoruz. Yemeğin ardından serbest 
zaman. Daha sonra rehberimizin belirleyeceği saatte buluşarak otelimize hareket ediyoruz. 

Otelde 1 saat kadar dinlendikten sonra tekrar başçarşıya hareket ediyoruz. Akşam yemeğimizi 
Başçarşı’da bulunan yerel restoranımızda meşhur Boşnak köftesi ‘’ Çevapi ‘’ ile alıyoruz. 
Serbest zamanın ardından rehberimizin belirleyeceği saatte konaklamak üzere otelimize 

hareket.        
 

2.Gün : SARAYBOSNA – KONJIC – JABLANICA – MOSTAR – BLAGAJ – POCİTELJ 



 

 

Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından saat 08.00 de Hersek bölgesinin en büyük ve 
güzel şehri olan Mostar şehri turunu yapmak üzere otelimizden ayrılıyoruz. Yolumuz üzerinde 
bulunan küçük beldelerin içinden geçerek ilk durağımız olan Konjic ( Konyits, Saraybosna – 

Konyits 50 km ) şehrine varıyoruz. Neretva nehri kenarına kurulmış 50 bin nüfuslu bu küçük 
şehirde 2. Dünya savaşında ve 92 – 95 savaşında hasar görmüş ve tadilatı TC Karayolları ve 

Tika tarafından yapılmış Osmanlı köprüsü, Kırık minareli camii, aslına uygun restore edilmiş 
mini çarşı göreceğimiz yerler arasındadır. Fotoğraf molamızın ardından yolculuğumuza devam 
ediyoruz. İkinci durağımız Yugoslavya’nın kurucusu Josip Broz Tito’nun mareşal ünvanını aldığı 

savaşın yapıldığı şehir olan Jablanica. ( Yablanitsa, Konyits – Yablanitsa 23 km ) Aynı 
zamanda kuzu çevirmesi ile meşhur olan bu şehirde 1943 yılında Tito’nun Alman Nazilere 

karşı verdiği mücadele sonucu yıktığı köprü ve olayın cereyan ettiği bölgeyi görüyoruz. 
Ardından Poçitelj’e doğru yola çıkıyoruz. Poçitelj ( Poçitely, Jablanica – Poçitely 76 km ) aslına 
uygun olarak restore edilmiş tipik bir Türk köyüdür. Hırvatistan sınırına 15 kilometre 

mesafede bulunan ve 1. Tvrko döneminden beri (1381) ayakta durmayı başarabilmiş bu 
köyde göreceğimiz yerler ; Nöbet kulesine tırmanış ve muhteşem manzara seyri, Savaş 

zamanı ağır hasar almış anca tekrar onarılarak hizmete girmiş köy camisi, Hamam. Ardından 
Buna nehri kaynağına 5 asır önce kurulmuş Alperenler Tekkesi’ne hareket ediyoruz. ( Blagaj 

tekkesi, Poçitely – Blagay tekkesi 24 km ) Kaynağına henüz ulaşılamamış ve saniyede 43.000 
litreye kadar su çıkan Buna nehrine nazır yerel restoranımızda alabalık menümüz ile öğle 
yemeğimizi alıyoruz. Ardından Sarı Saltuk tekkesi olarak ta bilinen tekkeyi ziyaret ediyoruz. 

Tekke içinde yer alan Ali paşa türbesi ve Sarı Saltuk’un türbesini ziyaret ediyor ve tipik 
Anadolu evi şeklinde inşa edilmiş iki katlı bu evde Bayanlar mescidi, Meydan odası, Erkekler 

için mescit ve zikir odası, Hamamcık ve halvethane ve mutfak olarak kullanılan odayı 
görüyoruz.  Dileyen misafirlerimiz nehire nazır avluda Türk çayı içebilirler. Daha sonra son 
durağımız olan Mostar şehrine hareket ediyoruz. ( Blagay – Mostar 12 km ) Yolumuzun 

üzerinde Mostar havalimanını ve Yugoslavya zamanında havalimanı karşısına yapılan ve 
uçaklar için sığınak olarak kullanılan askeri alanı görüyoruz. Bu alan havalimanının hemen 

karşısındaki tepeciğin içi oyularak uçakların saklanması için hazırlanmıştır. Mostar’a varışımızla 
birlikte yaya olarak turumuza başlıyoruz. Turumuz esnasında görülecek yerler; Şehit camisi, 
Bölgeye özel nehirden toplanan taşlarla işlenmiş kaldırımlı Mostar çarşısı, Koski Mehmet Paşa 

camii. Bu cami köprünün en güzel fotoğrafının çekildiği camidir. Mostar Köprüsü – 1566 
yılında Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından yapılan ve 1993 te yıkılan ancak 

2004 yılında tekrar restore edilen tek kemerli köprüdür. Tara Kulesi, Kriva Cuprija – Eğri 
köprü, Tabakhane camii ve hamamı (Zamanında deri işiyle uğraşan eşrafın diğer camilerdeki 
cemaate koku olarak rahatsızlık vermemesi adına kendilerine özel yaptırdıkları ve altından 

sular akan camidir.) Mostar’da alışveriş ve şehrin tadını çıkarmak için serbest zaman. Daha 
sonra rehberimizin belirleyeceği zamanda buluşup Saraybosna’ya doğru yola çıkıyoruz. 

Yolumuzun üzerinde bulunan Jablanica kasabasında meşhur kuzu çevirmecilerde akşam 
yemeğimizi kuzu çevirme menüsü olarak alıyoruz. Ardından Saraybosna’ya hareket. 
Varışımızla birlikte konaklama otelimizde. 
 

3.Gün : SARAYBOSNA – TRAVNİK – SARAYBOSNA   

Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından saat 09.00 da Vezirler şehri olarak bilinen ve 
orta Bosna’da yer alan Travnik şehrine hareket. Yol boyunca Karadeniz’i andıran yemyeşil 
dağların arasından ve yine yol boyunca bizlere eşlik eden Bosna nehri kıyısından yapacağımız 

yolculuğun ardından Travnik şehrine varış. ( Saraybosna – Travnik 90 km ) Travnik şehri yaya 
turumuzda göreceğimiz yerler; Elçi İbrahim Paşa medresesi, Plava Voda – Göksu nehri ve 

kaynağı, Travnik kalesi – Kale içinde yöresel kıyafet sergisi, eski Travnik fotoları sergisi, mini 
anfitiyatro, Yıkık cami kalıntıları ve minaresi, Alaca Cami ( Şarena Dzamija ) ve arastası, 
Travnik çarşısı, 92 – 95 savaşında şehit olmuş ilk Türk olan Selami Yurdan’ın kabri, Günümüze 



 

 

ulaşmayı başarabilmiş vezirlerin türbeleri, Saat kulesi. Turumuzun ardından çarşı içerisinde 
yer alan restoranımızda Travnik’in meşhur köftesinden oluşan menümüzle öğle yemeğimizi 
alıyor ve Plava Voda kaynağı yanındaki Lutfina Kahva adlı meşhur kafede bol cevizli ev 

baklavası ve kahve keyfi yapıyoruz. ( Kahve ve baklava ikramımızdır ) Serbest zamanın 
ardından Saraybosna’ya doğru yola çıkıyoruz. Yolumuzun üzerinde bulunan ve 16 Nisan 1993 

yılında çok büyük acılara ev sahipliği yapmış Ahmiçi köyüne uğruyoruz. ( Travnik – Ahmiçi 20 
km ) Ahmiç köyü camisi avlusunda yapılmış olan şehitler anıtı ve yapılan katliamın 
fotoğraflarının bulunduğu sergi salonunu ziyaret ediyoruz. En küçüğü 3 aylık ve en yaşlısı 86 

yaşında öldürülen 116 kişi ve hikayelerini rehberimizden dinledikten sonra Saraybosna’ya 
hareket. Varışımızla birlikte otelimize geçiyor ve 1 saat kadar dinleniyoruz. Ardından 

turumuzun son akşamı olmasından dolayı düzenlediğimiz Gala yemeğini almak üzere otelimize 
yürüme mesafede bulunan Turkuaz adlı restorana geçiyoruz. Son akşam yemeğimizde 
menümüz Boşnak mutfağı özel yemekleri olacaktır.( Begova çorba, Boşnak sahanı, salata, 

tatlı ) Yemeğimizin ardından otelimize hareket ve konaklama. 
 

4 .Gün – SARAYBOSNA – İSTANBUL 

Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından saat 09.00 da otelimizden check out yaparak 
ayrılıyoruz.  Yürüyerek otelimizin hemen yanında bulunan Zeljeznica ( jelyeznitsa ) nehrinin 
karşı tarafına geçiyor ve zamanının büyükelçilerinin konağı olan meşhur Avusturya – 

Macaristan otellerinin arasından geçerek faytonlarla büyüleyici bir yoldan 1984 yılı kış 
olimpiyatlarının yapıldığı İgman dağı eteklerinde Bosna nehrinin kaynağı olan milli park ‘’ 

Vrelo Bosne ‘’ ya varış.  Kuğuların, yaban ördeklerinin özgürce yaşadığı bu doğal parkta su 
kaynakları, yeşilin ve mevsimine göre sonbaharın her tonunu görme imkanı buluyoruz. 
Serbest zamanın ardından otobüsümüz ile 92 – 95 yılları arasında yapılan savaşta Boşnakların 

en kritik hamlelerinden biri olan ve havalimanının altına kazılan Yaşam tünelini ziyaret 
ediyoruz. Savaşın seyrini değiştiren ve tarihin en uzun kuşatması ( 4 yıl 4 ay ) sayılan 

Saraybosna kuşatmasını yaran bu tünel ve müzesinde orijinal görüntülerden hazırlanmış 15 
dk lık bir video ile savaşı hissediyoruz.  Fotoğraf galerisi, savaş haritası ve savaş zamanında 
kullanılan araç gerecin sergilendiği bu müzeyi gezdikten sonra başçarşıya hareket. Alışveriş 

için serbest zamanın ardından belirlenen saatte havalimanına hareket. Türk Havayolları tarifeli 
uçağıyla 21.10’de İstanbul’a hareket. Gece 00.05’de İstanbul'a varış. Keyifli turumuzun sonu. 

Başka bir organizasyonda buluşmak dileğiyle. 
 

Özel Not: Rehberimiz acentamızın onayı ile programda değişiklik yapma ve hava durumuna 
ve/veya mücbir sebebe bağlı olarak gezi noktalarında bulunan bazı yerleri iptal etme hakkına 

sahiptir. Turumuza katıla tüm misafirlerimiz bunu kabul etmiş sayılır. 

 
Ücrete Dahil Olan Hizmetler 

 İstanbul>Saraybosna / Saraybosna>İstanbul arası Ekonomik sınıf Uçak bileti 

 Programda belirtilen gezi ve ziyaretler 
 Havalimanı karşılama ve gidiş & dönüş transferleri 

 4* otellerde konaklama 
 Açık büfe sabah kahvaltıları 
 3 Öğle yemeği ve 3 Akşam yemeği ve yemeklerde alınan 1 adet meşrubat 

 Tur boyunca kullanılacak lüks otobüs hizmeti 
 Profesyonel rehberlik hizmeti 

 Şehir vergileri 
 Müze ve ören yerleri (Vrelo bosna, Yaşam tüneli, Travnik Kalesi, Blagaj tekkesi, Fayton 

gezisi ) 



 

 

 

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler 

 Şahsi harcamalar 
 Otel ekstraları 
 Yurtdışı çıkış harcı (15 TL) 

 Türkiye’nin her yerinden bağlantı uçağı ücreti 

 

 

 

İki Kişilik Odada: 

Kişi Başı 550 EUR 

Tek Kişilik Oda 635 EUR 

İlave Yatak 550 EUR 

Çocuk (6-12 Yaş) 500 EUR 

Çocuk (2-6 Yaş) 450 EUR 

Bebek (0-2 Yaş) 95 EUR 

 

 
 

 
Önemli Notlar; 

Genel Şartlar tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve tur programından bağımsız 
düşünülemez. 

 
Rehberimiz acentamızın onayı ile programda değişiklik yapma ve hava durumuna ve/veya 
mücbir sebebe bağlı olarak gezi noktalarında bulunan bazı yerleri iptal etme hakkına sahiptir.  

 
Turumuza katıla tüm misafirlerimiz bunu kabul etmiş sayılır. 

 
Gezimiz, minimum 40 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Yeterli katılım sağlanamadığı 
takdirde, son iptal bildirim tarihi gezi hareket tarihinden 5 gün öncesidir ve acenteniz 

tarafından iletilecektir. Yurt dışı turlarımızda %35 ön ödeme ile rezervasyon alınabilmektedir. 
Acentamız, 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. Acentamız, bu değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Yolcu 

saat değişme riskini kabul ederek geziyi satın almıştır. 0-2 yaş arası çocuklar alan vergisi ve 
alan hizmetleri bedeli ödemezler. 
 

Tur programında ki oteller tahmini otel listesidir. Bölge müsaitliğine göre aynı standartlarda 
başka otellerde kalınabilir.3 kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilmektedir. 3 kişilik 

odalarda ilave yatak uygulaması olup, 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimleri 
sadece 2 yetişkin yanında konaklayan çocuklar için geçerlidir. Otellerde sunulan kontinental 
kahvaltı tereyağı, reçel veya bal, ekmek, çay veya kahve ile meyve suyundan oluşmaktadır. 

Grup kahvaltıları ayrı bir salonda servis edilebilir. 



 

 

 
Pegasus ve Türk Hava Yolları uçuşlarında her kişinin 1 bagaj ve 20 kilo hakkı vardır. 20 kiloyu 
geçen bagajlar için ücret farkı ödenmesi gerekmektedir. Airarabia Havayollarında sadece 10 

kilo el bagajı hakkınız bulunmaktadır. (Harici bagaj için ekstra ücret talep edilmektedir.) Eşli - 
çocuklu dahi olsa 20 kilo sınırı aşılamamakta ve fark ödenmesi gerekmektedir. Bu sebeple her 

kişi için 1 bagaj tavsiye edilir. El bagajları maksimum 7 kilo olmalıdır. 
 
Vize ile ilgili önemli notlar; 

T.C vatandaşları için vize uygulaması yoktur. Geziye katılabilmek için  seyahat bitiş tarihinden 
itibaren 6 ay geçerli pasaport yeterlidir. Pasaport geçerlilik süresini kontrol etmek 

misafirlerimizin sorumluluğundadır. Pasaport süresi bitmiş veya 6 aydan az kalmış 
yolcularımızın tura katılamaması veya ülkeye giriş yapamaması durumunda acentamız 
sorumlu tutulamaz.  Pasaport polisinin sizi ülkeye sokmama yetkisi vardır. Bu durumdan 

Acentamız sorumlu değildir, sorumluluk yolcuya aittir.  
 

T.C. yeşil pasaportu ile seyahat edecek misafirlerimizin, eğer pasaportlarının alınış tarihi 10 
yıldan eski ise; pasaportlarını yenilemeleri gereklidir. Aksi halde gidecekleri ülkeye kabul 

edilmeyebilirler ve/veya Türkiye'den havayolu firması tarafından uçuşları 
gerçekleştirilmeyebilir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir.  
 

Yırtık, yıpranmış, ıslanmış ve/veya benzeri tahribat(lar)a uğramış pasaportlar nedeniyle 
ziyaret edilecek ülke sınır kapısında gümrük polisi ile sorun yaşanmaması adına ; anılan 

pasaportların yenilenmesi ve T.C. vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin yeni 
pasaportta olması gerekmektedir. Aksi durumda sorumluluk yolcuya aittir. 
 

Değerli Misafirlerimiz Öncelikle Bosna Hersek Turunda firmamızı tercih ettiğiniz için teşekkür 
ederiz. Sizleri Program süresince faydalı olacağına inandığımız konularda bilgilendirmek 

istiyoruz. 
 
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI: Havalimanında katılımcılar tarafından maliye bakanlığı 

veznesinden 15 TL karşılığında alınacaktır. 
 

BİLETLER: Biletleriniz Elektronik Bilet olup Kontuardaki havayolu görevlisine isminizi 
verdiğiniz takdirde tarafınıza uçuş kartınız verilecektir. Dış hat ise Uçuş saatinden en az 2 saat 
önce iç hat ise 1 saat önce havalimanında olmanız gerekmektedir. 

 
PASAPORT VE DIGER EVRAKLARINIZ: Pasaportunu alamamış Katılımcılarımıza 

Pasaportları Havaalanında Görevlilerimiz tarafından takdim edilecektir. Pasaportunu firmamıza 
göndermeyen katılımcılar kimlikleri ile birlikte pasaportları yanında getirmek ve pasaport 
süresini kontrol etmekle yükümlüdür. 

 
PARA BİRİMİ:Yolculuk öncesine yanınıza EURO almanız önerilir Yerel paraya çevrilmesi en 

masrafsız olan para birimidir. 
(Bosna Hersek – Bosna Markı ( KM ), 1 Euro = 1,95 KM) 
 

İNTERNET:İnternet paketi ve konuşma paketi alacak misafirlerimizin bu işlemlerini yurtdışına 
çıkmadan en geç havalimanında yapmasını tavsiye ederiz. 

 



 

 

KIYAFET: Yürüyüşe uygun bir ayakkabı ve akşamların serin veya yağmurlu olma durumuna 
binaen ince bir yağmurluk bulundurunuz.  Tur esnasında kullanmak üzere seccade ve terlik 
almanız önemle rica ederiz. 

 
SAĞLIK: Balkan ülkelerinde Türkiye’de bulunan her ilacı veya muadilini bulamayabilirsiniz. Bu 

nedenle varsa kullandığınız ilaçları reçeteniz ile birlikte yanınıza aldığınızdan emin olunuz. 
Ayrıca http://www.seyahatsagligi.gov.tr/ adresini incelemenizi tavsiye ederiz. 
 

ELEKTRİK: Tur esnasında gezeceğimiz ülkelerde elektrik prizleri Türkiye ile aynıdır. Yinede 
Voltajı kontrol ediniz. 

 
YOLCULUK SÜRESİNCE: Yolculuğunuzun en az zaman kaybı ile tamamlanabilmesi için grup 
liderinizin hareket saatleri konusundaki taleplerine özen göstermenizi rica ederiz. Her 

seyahatte olduğu gibi, kıymetli eşya ve paralarınızın otel kasalarında muhafaza edilmesini 
öneririz. Kişisel eşyalarınızda hasar, kayıp vs. türü oluşabilecek tüm üzücü olaylarda, grup 

liderinizin en kısa sürede haberdar edilmesini rica ederiz. Tüm uçuşlarda sigara içilmez. Her 
uçuştan sonra valiz etiketlerinizi kontrol ediniz. Şehirlerde telefon kartı ile telefon 

edebileceğiniz ankesörler mevcuttur. Konaklama yaptığımız otellere giriş esnasında otelin 
kartvizitini almanız tavsiye ederiz. 
 
 

http://www.seyahatsagligi.gov.tr/

