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BAŞTAN SONA BALKANLAR TURU 
ATLAS GLOBAL HAVAYOLLARI İLE  

 
1. Gün: İstanbul-Belgrad 
 
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş terminali Gezimod kontuarında buluşuyoruz. Bilet ve 
bagaj işlemlerinin ardından Atlas Global Hava Yollarının KK6602 tarifeli uçuşu ile 16:40 
Belgrad`a hareket. Rahat ve konforlu bir uçuşun ardından 17:30'da varış. Pasaport, bagaj ve 
ülkeye giriş işlemlerinin ardından özel otobüslerimizle Panoramik şehir turumuza başlıyoruz. 
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. Şehir turu sonrası otelimize transfer, oda dağılımı, yerleşme, konaklama ve 
serbest zaman. Geceleme otelimizde. Akşam dileyen misafirlerimiz ekstra olarak 
düzenlenecek müzikli Sırp Gecesi turuna katılabilirler. Turumuzun bitimi ile birlikte otelimize 
transfer. Geceleme otelimizde.. 

Ekstra Tur: Sırp Gecesi: 40 Euro 

Bu turda, Sırp mutfağının lezzetlerini, Sırp müzikleri eşliğinde tadabilir, unutulmaz bir Sırp 
gecesi yaşayabilirsiniz. 

 

2. Gün: Belgrad-Üsküp 
 
Sabah kahvaltımızın ardından odaların boşaltılması ve özel otobüsümüz ile Üsküp`e hareket. 
Üsküp`e varışımıza istinaden panoramik şehir turumuz başlıyor. Ünlü şairimiz Yahya Kemal 
Beyatlı`nın doğum yeri olan Üsküp`te göreceğimiz yerler arasında Yahya Paşa Camii, İsa Bey 
Camii, Mustafa Paşa Camii, Murat Paşa Camii, Kapan Hanı, Sulu Han ve Taş Köprüyü görüp, 
Vardar Nehrinin kıyısından ve nehrin karşı tarafında bulunan Türk ve Yahudi mahallelerini 
seyrederek yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu yürüyüşümüzde Makedonya Meydanı`nı, 
Osmanlı Köprüsü`nü ve Davut Paşa Hamamını dışarıdan görüp, Türk çarşına girecek ve Tarihi 
Türk çarşında 1550 yılında yapılmış olan, günümüzde ise Güzel Sanatlar Akademisi olarak 
kullanılan Kurşunlu Hanı göreceğiz. Osmanlı döneminde 17 Han binası inşa edilmiş olan 
Üsküp`te, günümüzde 3 han binası kalmıştır. Günümüzde Kurşunlu handan sonra ayakta 
kalan ve yine 15. yüz yılda inşa edilmiş Sulu Han ve Kapan Han ziyaretlerin ardından 
Üsküp`ün sembol eserlerinden biri olan ve 16. yüzyılda inşa edilmiş Saat Kulesini, 14. yüzyılda 
yapılmış erken dönem camilerimizden Sultan Murat Camisini ve yine aynı yüzyıldan kalma İsa 
Bey Camini ziyaret edip, Türk çarşında serbest zaman veriyoruz. Turumuzun bitimi ile birlikte 
otelimize transfer ve odalara yerleşme. Akşam dileyen misafirlerimiz extra olarak 
düzenlenecek ve birbirinden güzel fotoğraflar çekebileceğiniz Işıklar Altında Üsküp turumuza 
katılabilirler. Geceleme otelimizde. 
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Ekstra Tur: Işıklar Altında Üsküp Turu: 10 Euro 

Bu turumuzda Akşam saatlerinde Üsküp`te birbirinden güzel fotoğraflar çekinilerek güzel 
anlara şahitlik edeceğiz. 

 
3. Gün: Üsküp-Kalkandelen-Ohrid 
 
Sabah kahvaltımızın ardından odaların boşaltılması ve özel otobüsümüz ile Ohrid`e hareket. 
İlk durağımız Kalkandelen. Bu güzel şehirde Alaca Cami ve Kanuni`nin vezirlerinden Sersem 
Ali Baba tarafından 16. yüzyılda kurulan Bektaşi Harabati Baba Tekkesini ve bir mimari eser 
olan Alaca Camiini ziyaret ediyoruz. Ardından Ohrid yolculuğumuz devam ediyor. Varışa 
istinaden, Osmanlının Balkanlardaki önemli üslerinden biri olmuş tarihi Ohrid şehrini tanıtan 
bir tur gerçekleştireceğiz. Turumuz esnasında Kiril Alfabesini geliştirmiş olduklarına inanılan, 
9. yüzyıl Bizans keşişleri Aziz Kirillos ve Metodios Anıtı, Aya Sofya Kilisesi, Roma döneminden 
kalma Antik Tiyatro, St. Klement Manastırı ve St Pantelejmon Kilisesi, Sinan Çelebi Türbesi, 
Çınar Meydanı, Türk Çarşısı, Halveti Tekkesi, Yeni çarşı, Ohrid Pazarı ve Ohrid gölü 
göreceğimiz yerlerden bazıları. Turumuzun ardından serbest zaman. Otele hareket, oda 
dağılımı ve yerleşmenin ardından dileyen misafirlerimiz için extra Struga turu.Geceleme 
Ohrid`deki otelimizde. 

Ekstra Tur: Struga Turu: 10 Euro 

Ohrid gölünün batı kıyısı yönünde ilerleyerek göl kıyısındaki diğer bir şehir olan Struga'ya 
ulaşıyoruz. Müslüman Arnavutların nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu bu şehirdeki 
turumuzda, Kara Drim Nehri üzerine kurulu Şairler Köprüsü, Şairler Parkı, bu parkta 1974 
yılında ünlü şair Fazıl Hüsnü Dağlarca tarafından dikilen dilek ağacı, Çarşı ve Hasan Baba 
Tekkesi göreceğimiz yerler arasındadır. 

 
4. Gün: Ohrid- St. Naum - Resne - Manastır - Ohrid 
 
Sabah kahvaltımızın ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz misafirlerimiz ekstra 
olarak düzenlenecek St.Naum-Resne-Manastır turuna, Akşam dileyen misafirlerimiz ise 
ekstra olarak düzenlenecek müzikli Balkan Gecesi turuna katılabilirler. Turumuzun bitimi ile 
birlikte otelimize transfer. Geceleme otelimizde. 

Ekstra Tur: St.Naum-Resne-Manastır Turu: 45 Euro 
Bu Turumuzda Özel otobüslerimizle St.Naum turu için otelimizden hareket ediyoruz. 
öncelikle muhteşem manzaralar eşliğinde yaklaşık 45 dakikalık yolculukla St.Naum`a 
varıyoruz. Burada bölgenin en önemli azizlerinden biri olan St.Naum Manastırı ve Sarı Saltuk 
Türbesini ziyaret ediyoruz. Buradaki enfes manzara adeta nefesinizi kesecek niteliktedir. 
Ardından Resne`ye hareket ediyoruz. Yolumuz üzerinde bulunan ve İttihat ve Terakkinin en 
ünlü 3 simasından biri Resne`li Niyazi`nin Sarayını ziyaret ediyoruz. Manastır(Bitola) kent 
gezimiz sırasında; Türk Çarşısını, Bedesten`i, İshak Camiini, Yeni Camii` yi, Haydar Kadı Camii 
ve gezinin en duygusal anlarını yaşayacağınız Atatürk`ün mezun olduğu Askeri İdadiye ve 
Atatürk Müzesini ziyaret ediyoruz. Öğle yemeği için serbest zaman. Turumuzun ardından 
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Ohrid`e hareket. 
Ekstra Tur: Balkan Gecesi: 35 Euro 

Bu turumuzda yerel dans ve Showlarla süslenmiş, akşam yemekli Balkan gecesi turumuzda 
eğlenceli bir gece geçireceğiz. 

 
5. Gün: Ohrid - Tiran - Podgorica 
 
Sabah kahvaltımızın ardından odaların boşaltılması ve özel otobüsümüz ile Arnavutluk`un 
başkenti Tiran`a hareket. Gümrük işlemlerimizin ardından Tiran`a varıyoruz. Akabinde şehir 
turumuz başlıyor. Bektaşiliğin Avrupa'daki merkezi sayılan Tiran şehir turumuzda 1789 
Yılında yapımına başlanan ve 1923 yılında tamamlanan Ethem Bey Camii, İskender Meydanı, 
19. yüzyılın başında inşa edilen Kaplan Paşa türbesi, Sekiz Sütünlu Türbe, Bilinmeyen 6 Anıtı, 
Tiran'ın sembolü 1821 yılında Ethem Bey tarafından yaptırılan saat kulesi görülecek yerler 
arasındadır. Tiran turumuzun bitişi ile Dünyanın en genç devletlerinden biri olan Karadağ`a 
geçiyoruz. Başkent Podgorica şehir turumuzun ardından otelimize hareket, oda dağılımı ve 
yerleşmenin ardından geceleme otelimizde.. 
 
6. Gün: Podgorica - Sv. Stefan - Budva - Kotor - Dubrovnik - Trebinje 
 
Sabah kahvaltımızın ardından odaların boşaltılması ve özel otobüsümüz ile St Stefan`a 
hareket, zamanında balıkçıların yerleşim alanı olan bir adanın kamulaştırılması ve sonrasında 
Singapur`lu bir multimilyardere satılması ile günümüzde turizme kazandırılan Sveti Stefan`ı 
Panoramik olarak tepeden görebileceğimiz bir mola sonrasında muhteşem sahilleri, çok 
renkli gece hayatı ile Balkanlar`ın en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Budva şehir turumuza 
başlıyoruz. Burada yapacağınız yürüyüş turunda Eski Şehir olan kaleyi gezeceğiz. Vereceğimiz 
serbest zamanın ardından sonraki durağımız önemli tarih ve doğa cenneti ve turistik cazibe 
merkezi durumunda bulunan Kotor, Burada StariGrad`da (Eski Şehir-Kale) yürüyerek 
yapacağımız turda bu şirin beldeyi tanıyacaksınız. Kotor`da vereceğimiz serbest zamanın 
ardından Trebinje`ye hareket. Oda dağılımının ardından yerleşme. Akşam dileyen 
misafirlerimiz ekstra olarak organize edilecek olan Dubrovnik akşam turuna katılabilirler. 
Turumuzun bitimi ile birlikte otelimize transfer. Geceleme Trebinje`de otelimizde.(Bu tura 
katılabilmek için misafirlerin yeşil pasaport sahibi veya geçerli kullanılabilir Schengen vizesi 
ya da Hırvatistan vizesi olması gerekmektedir.)Ekstra Tur: Dubrovnik akşam turu 40 Euro 
Otobüsümüz İle Hırvatistana hareket ediyoruz. Pasaport ve gümrük işlemlerinden sonra 
Dubrovnik`e doğru devam ediyoruz.Turumuz sırasında Dubrovnik Şehrini akşam panoramik 
olarak keşfetmeye başlıyoruz. UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesine alınmış eski şehir 
meydanını yürüyerek geziyoruz. Kuleler, muhteşem surlar, 14. yy.-dan kalma ve dünyanın en 
eski eczanesine de ev sahipliği yapan Francis Manastırı, Rector Sarayı, şehir kapıları, kuleler 
ve diğer önemli yapılar görülecektir. 
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7. Gün: Trebinje - Poçitel - Blagaj - Mostar - Saraybosna 
 
Sabah kahvaltımızın ardından odaların boşaltılması ve özel otobüsümüz ile Poçitel`e hareket 
ediyoruz. Türk köyü olan Poçitel`de vereceğimiz çay molamızın ardından bu güzel, küçük 
köyü gezip Mostar`a devam ediyoruz. Mostar`a varış ardından yürüyerek yapacağımız şehir 
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 yıkıldı, ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin de büyük katkılarıyla 
2004 yılında yeniden hizmete açılmıştır. Koska Mehmet Paşa Camii'ni görüyoruz ardından 
serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz extra olarak düzenlenecek Blagay turumuza 
katılabilirler.Ardından Saraybosna`ya hareket ve varışımıza istinaden şehir turumuza 
başlıyoruz. Avrupa`nın en müstesna çarşısı Başçarşı`da gezimizi yapıyoruz. İlk olarak Osmanlı 
döneminden beri faaliyete devam eden Kurşunlu Medresesini geziyoruz. Ardından Kanuni 
Sultan Süleyman`ın akrabası Hüsrev Bey Camiini geziyoruz. Turumuzun devamında Saat 
Kulesi, Katolik Katedrali, Ortodoks Kiliseleri ve Musevi Sinagogu`nu görüyoruz. Ardından I. 
Dünya Savaşı`nın çıktığı Latin Köprüsü`nü gezdikten sonra Fatih Sultan Mehmet`in şehre 
girdiği kapıdan geçip Osmanlı Çeşmesinden su içiyoruz. Son olarak Fatih Sultan Mehmet 
Han`a atfedilen Fatih Camii ziyaretimiz sonrası otelimize transfer ve odalara yerleşme. 
Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenelecek Boşnak gecesi turumuza katılabilir. 
Geceleme otelimizde. 

Ekstra Tur: Blagay: 10 Euro 

Avrupa`nın en güçlü su kaynağının Buna nehrinin doğduğu yere kurulmuş olan Blagay 
Alperenler Tekkesini ziyaret ediyoruz. 
Ekstra Tur: Boşnak Gecesi: 45 Euro 

Saraybosna'nın otantik bir restoranında alacağımız akşam yemeğimizde enfes Boşnak 
yemeklerinin tadına, yerel müzisyenlerin çalacağı Balkan müzikleri eşliğinde bakacak ve 
unutulmaz bir Balkan Gecesi yaşayacağız. 

 
8. Gün: Saraybosna - Srebrenitsa - Belgrad - İstanbul 
 
Sabah kahvaltımızın ardından odaların boşaltılması ve özel otobüsümüz ile Belgrad Nikola 
Tesla havalimanına hareket. Eşsiz manzaralar eşliğinde devam edecek yolculuğumuz 
sırasında dileyen misafirlerimiz Srebrenitsa turumuza katılabilirler. (Turumuza katılmayanlar 
uygun bir dinlenme tesisinde bekletilecektir.) turumuzun ardından sınırı geçiş ve 
havalimanına varış. Bilet, bagaj ve pasaport işlemlerini takiben Atlas Global Hava Yolları 
KK6603 tarifeli seferi ile 18:15 İstanbul Atatürk Havalimanına hareket. 21:00'da Varış ve 
turumuzun sonu. Bir sonraki Gezimod organizasyonunda tekrar görüşmek dileğiyle. 

Ekstra Tur: Srebrenitsa Turu: 20 Euro 

2. Dünya savaşından bu yana Avrupa`nın belgelenen ilk soykırımının ve en büyük katliamının 
yaşandığı,Boşnak esir kamplarını ve şehitliği ziyaret edeceğiz. 
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FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ  

Atlas Global Hava Yolları`nın tarifeli seferi ile İstanbul-Belgrad direkt gidiş-dönüş ekonomi sınıf uçak 

bileti 

Uçuş süresince ücretsiz ikramlar 

Havalimanı vergileri 

Programda belirtilen Panoramik şehir turları 

Sabah kahvaltıları 

4* otellerde konaklamalar 

Havalimanı / Otel / Havalimanı ve Şehirler arası tüm transferler, 

Türkçe rehberlik hizmeti 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ 

Yurtdışı çıkış harcı pulu 

Seyahat sigortası 

Tur programında belirtilemeyen geziler ve girişleri 

Öğle ve akşam yemekleri 

Yemeklerde alınacak içecekler 

Kişisel harcamalar 

 Otellerde 6 Akşam Yemeği ücreti (50 Euro) 

 

*TUR HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME* 

- Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. 10 yıldan eski pasaportlar 

yurtdışına yapılan seyahatlerde geçerli değildir  ve tur hareket tarihinden önce yenilenmesi 

gerekmektedir. 

- GEZİMOD, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey 

Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket 

tarihlerinden 48 saat önce misafirlerimiz tarafından merkez ofis aranarak yazılı teyit edilmesi 

gerekmektedir. 

- Uçuş saatlerini ve parkurunu teyit etmeyen misafirlerin iç hat bağlantı uçuş ulaşımlarında 

yaşanan değişikliklerden GEZİMOD sorumlu değildir.  

- Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik 
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olabilir.  

- Uçağın ineceği şehir farklılık gösterebilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat 

değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan GEZİMOD sorumlu tutulamaz.  

- GEZİMOD, gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla 

değiştirme hakkını saklı tutar.  

- Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün/günler  gerçekleştirilebilir.  

- GEZİMOD, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 

- Programlarda belirtilen tüm otel isimler V.B. (ve benzeri) olup yıldız kategorisi ve mesafe 

olarak örnek teşkil etmek için yazılmıştır. Belirtilen isimli otelde konaklama yapılacağı 

anlamına gelmez.  

- Bu paket turda minimum katılımcı sayısı her otel kategorisi için 20 kişidir. Paket tura 

katılacak kişi sayısının yeterli olmaması durumunda 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye 

bildirilir.  

- Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez.  

- Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu taktirde gerçekleşir. 

Katılmak istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.  

- Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifin e herhangi bir nedenden dolayı belirtilen 

gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir.  

- Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen 

gezi ya da turlar yapılmaz. Alternatif turlar minimum 20 kişilik katılım olduğu takdirde 

gerçekleştirilebilir, daha az katılım olduğu takdirde rehberin insiyatifinde ve gerekli olur ise 

fiyatlar değiştirilerek gerçekleştirilebilir. Bu gezi ya da turların yapılamamasından GEZİMOD 

sorumlu tutulamaz.  

- Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dâhil değildir.  

- 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / veya 

ilave acılan kapanan ek yataktır.  

- Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için 

geçerlidir.  

- GEZİMOD konsoloslukla müşterilerimiz arasında sadece aracı konumda olup vizenin her 

hangi bir neden ile onaylanmaması, yetişmemesi ve / veya vizede yanlışlıklar oluşması 

halinde hiçbir sorumluluğu olmayıp yolcunun hiçbir şekilde GEZİMOD dan tazminat hakkı 

yoktur.  

- Otellerde alınan kahvaltı standardı Continental kahvaltı olup grup kahvaltıları otellerde ayrı 

salonlarda alınıp münferit yolcu kahvaltılarından farklıdır.  

- Vize başvurusu için en az 6 ay geçerli pasaport ve acentelerimizden temin edebileceğiniz 

vize için gerekli evraklar listesinde belirtilen belgeler eksiksiz tur hareket tarihinden minimum 

1 ay önce yazılı onay ile acenteye teslimi gerekmektedir. 
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- Turlarda kullandığımız araçlar özel olarak turizm için tasarlanmış olup, yatar koltuk ve 

içerisinde klima (ısıtma ve soğutma) bulunmaktadır.  

- Katılımcı sayısına göre otobüs, midibüs, minibüs kullanılmaktadır.  

VİZE BİLGİLERİ 

Pasaportunuzun  temdit süresi seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay  olmalı ve 

pasaportunuzda enaz 2 adet boş vize sayfası bulunmalıdır. ( Eski tip pasaportlarda sadece 

‘’vizeler’’ yazan bölümüne vize basılmakta ‘’ Gümrük ve Döviz Kayıtları’’ile ‘’Açıklamalar’’ 

yazan bölümlere vize tatbik edilmemektedir.)  

Yırtılmış yada sökülmüş olan  pasaportlar vize başvurusunda konsolosluklar tarafından  kabul 

edilmediğinden dolayı pasaportunuzu mutlaka yenilemeniz gerekmektedir. 

Eski tip pasaportlarınızı süresi bitene kadar kullanılabileceğinizi, bununla beraber  Schengen 

ülkelerinin  ortak kararı  gereği  ilk  alındığı günden itibaren 10 yılı aşmış olan pasaportların 

vize başvurularının  kabul edilmediğini önemle hatırlatırız.     

Tüm vize başvurularınızda Vize sayfaları dolmuş  veya iptal edilmiş olsa bile  eski 

pasaportlarınızı vize müracaatı  sırasında göstermenizin sizin için bir ‘’Referans’’olacağını 

unutmayınız. 

Vize hakkında detaylı bilgi ve evraklar için Seyahat Danışmanınızla görüşebilirsiniz. 

İPTAL BİLGİSİ 

Promosyon turlarda iptal ve iade yoktur. Diğer turlarda, katılımcıdan 1 ay kalaya kadar 

yapılan iptallerde %35 cayma bedeli kesilir. İptal güvence paketi alan misafirler tur kalkış 

tarihinden 11 iş günü kalaya kadar iptal edebilir. *İptal güvence paketi hakkında Seyahat 

danışmanınızdan bilgi alabilirsiniz. 
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