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BALKAN ÜÇLEMESİ TURU 

TÜRK HAVA YOLLARI İLE 

 

 

1.Gün  İstanbul – Tiran - Ohrid 

Tiran ile başlayacak olan turumuz için İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş terminali 

GeziMod kontuarında saat 05:30’da buluşuyoruz. Türk Havayolları tarifeli seferi ile saat 

08:05'te Tiran’a hareket ediyoruz. Rahat ve konforlu bir uçuşun ardından 07:45(Saat 

Farkından Dolayı) Arnavutluk’un başkenti 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 Sütunlu Türbe, Bilinmeyen Partizanlar Anıtı, 

Tiran'ın sembolü 1821 yılında Ethem Bey tarafından yaptırılan saat kulesi , 1999 yılında 

işkodralı çocuklar tarafından isyan sırasında atılan kurşunların eritilmesiyle yapılan Barış Çanı 

görülecek yerler arasındadır. Turumuzun ardından serbest zaman ve Ohrid’e hareket 

ediyoruz. 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, Roma 

döneminden kalma Antik Tiyatro, Samoil Kalesi, Aziz Panteleimon Manastırı, Sinan Çelebi 

Türbesi, Çınar Meydanı, Ohrid Pazarı ve Ohrid gölü göreceğimiz yerlerden bazıları. 

Turumuzun ardından şehri daha yakından tanıyabilmek için serbest zaman veriyoruz. Serbest 

zamanın bitiminde otelimize transferlerimiz gerçekleşiyor. Geceleme Ohrid’deki otelimizde.   

Ekstra Tur: Ohrid Tekne Turu 10 Euro  
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2.Gün  Ohrid – Resne – Manastır  

Uyandırma ve kahvaltının ardından alışveriş ve şehri fotoğraflamak için serbest zamanımız 

oluyor. Extra tura katılmak isteyen misafirlerimiz için aşağıdaki seçenekler tatillerine renk 

katacaktır. 

 
Ekstra Tur: St.Naum-Resne-Bitola(Manastır) 30 Euro  

Turumuzda öncelikle muhteşem manzaralar eşliğinde yaklaşık 1 saatlik 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 Terakki’nin en 
ünlü 3 simasından biri ve Türk Yunan savaşındaki faydaları nedeni ile üne kavuşan olan 
Resne’li Niyazi’nin Sarayını ziyaret ediyoruz. Manastır(Bitola) kent gezimiz sırasında; Türk 
Çarşısını, Bedesten’i, İshak Camiini, Yeni Cami’yi, Haydar Kadı Camii ve gezinin en duygusal 
anlarını yaşayacağınız Atatürk’ün mezun olduğu Askeri İdadi’yi ve Atatürk Müzesi’ni ziyaret 
ediyoruz. Ardından Ohrid’e hareket ediyoruz.  

Ekstra Tur: Makedon Gecesi 30 Euro  

3.Gün  Ohrid – Gostivar – Tetovo – Üsküp   

Sabah alınacak kahvaltıdan sonrası odaların boşaltılması ve Gostivar’a doğru yolculuğumuz 

başlıyor. Yoğunlukla Türkler’in yaşadığı bu şehri gezecek ardından 300 km’lik Vardar Nehrinin 

doğduğu kaynağı ziyaret edeceğiz. Turumuzun ardından serbest zaman ve dileyen 

misafirlerimiz ile extra olarak öğle yemeğimizi Vardar nehri kaynağı manzaralı restoranda 

alacağız. Öğle yemeği için tavsiyemiz ve Kuzu Çevirme ve meşhur Kaymaçina tatlısını 

tatmanızdır. Yemeğin ardından Kalkandelen (Tetovo) ya hareket ediyoruz. Şehre varışımızın 

ardından Kalkandelen'de Alaca cami ve Kanuni'nin vezirlerinden Sersem Ali Baba tarafından 

16. yüzyılda kurulan Bektaşi Harabati Baba Tekkesi'ni ziyaret ediyoruz. Serbest zamanından 

ardından Üsküp’e yolculuğumuz devam ediyor. Üsküp’e varışımızı takiben Üsküp şehir 

turumuz başlıyor. Üsküp turumuz esnasında Türk ve Yahudi mahalleleri, Rahibe Teresa-nın 

Evi, dünyanın en büyük İskender heykelinin de olduğu Makedonya Meydanı, Osmanlı Taş 

Köprüsü, Davutpaşa Hamamı, Kapan Han ve Türk Çarşısı. Çifte hamam, Sulu Han, Kurşunlu 

Han, Saat Kulesi, Sultan Murat Camii, Isa Bey Camii, şuan Türk Tiyatrosu binası olarak 

kullanılan ve Yahya Kemal Beyatlı -nın doğduğu bina görülecektir. Bitpazarı ve şehrin en 

yüksek tepesinde bulunan Roma ve Osmanlılar tarafından şehri korumak için kullanılan Kale 

ziyaretinin ardından otelimize transferlerimiz gerçekleşiyor. Akşam yemeği ve geceleme 

Üsküp’teki otelimizde. 
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4.Gün  Üsküp – Priştine – İstanbul  

Sabah kahvaltımızın ardından odaların boşaltılması ve Yeni özgürlüğüne kavuşan Kosova'nın 

başkenti olan aynı zamanda üniversitesi ile Kosova'nın eğitim ve kültür merkezi Priştine'ye 

hareket ediyoruz. Varışa istinaden şehir turumuz başlıyor. Tarihi 15 asır geriye kadar giden bu 

güzel şehri tanıtan panoramik bir şehir turumuzda, 19. yüzyıldan kalma Saat Kulesi, Gërmia 

Parkı, Kosova Müzesi, Osmanlılar'ın 15. yüzyılda yaptırdığı Fatih Sultan Mehmed Külliyesi, 

özgün iç süslemeleri ile öne çıkan 18. yüzyıl eseri Yaşar Paşa Camii ve 1389 Kosova 

Muharebesi sonucu Kosova Ovası'nda öldürülmüş Osmanlı Padişahı I. Murad 

Hüdavendigâr'ın türbesi ziyaret edeceğimiz yerler arasında.. Turumuzun ardından 

rehberimizin belirleyeceği saatte Priştine Havaalanına transferlerimiz gerçekleşiyor. Türk 

Havayolları tarifeli seferi ile 20.30’da İstanbul uçağımız kalkıyor. Rahat ve konforlu bir 

yolculuğun ardından saat 00.10’da (Yola Çıkılan Günün Ertesi Günü) İstanbul Atatürk 

Havalimanına varış ve turumuzun sonu. Bir sonraki GeziMod organizasyonunda görüşmek 

dileği ile sizlere veda ediyoruz. 

  
FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ  

 İstanbul-Tiran Priştine-İstanbul arası ulaşım hizmeti 
 Yerel profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri 
 3 Gece Oda Kahvaltı konaklama 
 Programda belirtilen panoramik şehir turları 
 Şehir Vergileri 
 Gümrük Vergileri  

 
FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ 

 Programda ekstra olduğu belirtilen turlar 
 Her türlü kişisel harcamalar 
 Müze ve ören yeri giriş ücretleri 
 Otel Konaklama Vergileri ( Yolcu Tarafından Otele Ödenir ) 
 Yurtdışı Çıkış Fonu (15 TL) 
 Seyahat Sağlık Sigortası  

*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 
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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 

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.  



 

 

 
Atatürk Mahallesi Girne Caddesi No:29/2 Ataşehir /İstanbul TURSAB BELGE NO: 10316  Web: 

www.gezimod.com Mail: info@gezimod.com 

0850 433 74 34    

- 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. 

- 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 

Bu turumuza katılacak misafirlerimizin vize almaları gerekmemektedir. Turumuz vizesiz olup, 
pasaport geçerlilik tarihinin Min: 6 Ay olması gerekmektedir. 

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. 

 

 


