PAKETE DAHIL OLAN HIZMETLER

4 gece Hotel Boutique Libris’de konaklama
Açık büfe kahvaltı
Havalimanı-Otel,Otel-havalimanı transferleri
Saraybosna Şehir Turu (1. gün)
Konjic-Mostar-Jablanica-Blagaj-Pocitelj Turları (2.gün)
Travnik Turu(3.gun)
Vrelo Bosna – Tunel Turu (4.gun)
Profesyonel Türkçe Rehberlik Hizmeti
Tüm müze vb. yerler giriş ücretleri
Günlük turist tax’ları
4 öğle- 4 akşam yemegi

1. GÜN SARAYBOSNA
Saraybosna’ya varışımızın ardından Balkanların belki de en ünlü çarşılarından biri olan
Başçarşı’ya hareket ediyoruz. Bizleri 3 ayrı döneme götürecek olan Başçarşı şehir turumuzda
Osmanlı’ya, Avusturya-Macaristan'a ve Yugoslavya dönemine ait eserleri görme şansını elde
edeceğiz. Başçarşı’da yürüyerek rehber eşliğinde bu turumuzu gerçekleştirdikten sonra Alija
Izzetbegoviç'in kabrine ziyaret. Savaş döneminde özellikle Bosna’nın lideri olarak tanınan ve
Bosna’nın unutulmayacak lideri olan Aliya İzzebegovic'in kabri ziyareti sonrası serbest zaman
alıyoruz. Serbest zaman sonrası otelimize varış ve konaklama.
Görülecek Yerler: Eski Osmanlı Bakırcılar Çarşısı-Avusturya-Macaristan döneminde
"Belediye" Yugoslavya döneminde Avrupa’nın en büyük "Kütüphanesi" olarak kullanılan
tarihi bina Vjecnica-Meşhur Sarajevo Sebili-Begova Camii-Kurşunlu Medresesi-Basçarşı
Cami-Beyaz Tabya- A.Izzetbegovic Kabri- Saat Kulesi-Katolik Katedrali Katedrala Srca
Isusova-Pazar Yeri Katliamının yaşandığı Meşhur Pazar Meydanı(Markale Pazarı)-Özgürlük
Ateşi(Vjecna Vatra)-1.Dünya Savaşı’nın çıktığı Latin Köprüsü-Sinagog-Bezistan.

2.GÜN SARAYBOSNA-MOSTAR-BLAGAJ-POCITELJ

Sabah uyandırma ve kahvaltının ardından Mostar'a doğru hareket. Yol üstünde Osmanlı
döneminde 1682 yılında yapılan Konjic köprüsünü görüyoruz. Mostar köprüsü ve Vişegrad
şehrindeki Mehmed Paşa Sokoloviç köprüsünün yanında, Bosna’nın en güzel köprülerinden
sayılır. Sultan IV. Mehmet saltanatı döneminde yapılan köprü, altı kemerden oluşmakta ve 82
metre uzunluğundadır. İkinci Dünya Savaşı’nda gördüğü hasardan sonra, 2005-2009 yıllar
arasında TİKA’nın desteğiyle tekrar yapıldı ve bugün şehrin en güzel varlıklarından biridir. ikinci
dünya savaşında Nazi Ordusu tarafından yıkılan Tito Köprüsünü görüyoruz. Halen daha yıkık
bir halde bulunan köprüyü gördükten sonra Mostar yolculuğumuza devam ediyoruz. Mostar
şehrine varışımızla beraber uğrayacağımız ilk durak Savaş Müzesi olacak. Orada tarihi Mostar
köprüsünün yıkılış videosunu izledikten sonra UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları
listesine alınan Mostar Antik Kenti'ni geziyoruz. Osmanlı hanları, hamamları, camileri görülecek
yerler arasındadır. Daha sonra 1 saatlik serbest zaman ve hemen ardından Blagaj Tekkesine
doğru hareket. Bir derviş tekkesi olduğu söylenen Buna Nehri kaynağının yanında bulunan
Blagaj Tekkesini geziyoruz. Osmanlı Döneminde gelen ilk Türklerin burada yasadığı rivayet
edilen bu Tekkeyi gezdikten sonra Osmanlı’nın Balkanlar'da ulaşmış olduğu son nokta olan
Poçitel Köyüne doğru hareket ediyoruz. Osmanlı Döneminde sinir karakolu olarak da kullanılan
bu köye vardıktan sonra köy içinde tarihe yolculuk etmeye başlıyoruz. Poçitel'in en tepe
noktalarına çıkıp doyumsuz bir manzara'da Poçitel Köyünü izliyoruz. Eski Osmanlı evleri, kalesi,
uğrayacağımız ilk durak Savaş Müzesi olacak. Orada tarihi Mostar köprüsünün yıkılış videosunu
izledikten sonra UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları listesine alınan Mostar Antik
Kenti'ni geziyoruz. Osmanlı hanları, hamamları, camileri görülecek yerler arasındadır. Daha
sonra 1saatlik serbest zaman ve hemen ardından Blagaj Tekkesi’ne doğru hareket. Bir derviş
tekkesi olduğu söylenen Buna Nehri kaynağının yanında bulunan Blagaj Tekkesi’ni geziyoruz.
Osmanlı Döneminde gelen ilk Türklerin burada yasadığı rivayet edilen bu Tekkeyi gezdikten
sonra Osmanlı’nın Balkanlar'da ulaşmış olduğu son nokta olan Poçitel Köyüne doğru hareket
ediyoruz. Osmanlı Döneminde sinir karakolu olarak da kullanılan bu köye vardıktan sonra köy
içinde tarihe yolculuk etmeye başlıyoruz. Poçitel'in en tepe noktalarına çıkıp doyumsuz bir
manzara'da Poçitel Köyünü izliyoruz. Eski Osmanlı evleri, kalesi, gözcü kuleleri görülecek yerler
arasındadır. Daha sonra Sarajevo'ya doğru hareket ediyoruz. Akşam vakitlerinde otelimize
varış, aksam yemeği ve konaklama
Görülecek Yerler: Konjic Eski Köprüsü-Mostar Köprüsü-Koski Mehmet Paşa CamiKaragöz Bey Camii-Eski Osmanlı Hamamları ve Hanları-Blagaj Tekkesi- Poçitel Köyü-Ali
Paşa Camii ve Poçitel Saat Kulesi

3.GÜN SARAYBOSNA-TRAVNİK-JAJCE

Sabah uyandırma ve kahvaltının ardından Jajce'ye doğru yolculuğumuza başlıyoruz. Yaklaşık
2saatlik yolculuğumuzun ardından Jajce'ye varış. Jajce'nin doyulmaz güzelliklerini görmeye
başlıyoruz. İlk olarak Pliva Şelalesini görüyoruz. Bosna'da bulunan iki şelaleden birisi olan bu doğa
harikası Pliva Şelalesini gördükten sonra hemen yani başında bulunan kafeteryalarda oturup su sesi
esliğinde çay- kahve molası veriyoruz. Daha sonra Bosna krallığına’ya yıllarca başkentlik etmiş
olan Jajce eski kalesini geziyoruz. Turumuzu sonlandırınca Travnik'e doğru hareket
ediyoruz. Travnik'e varışın ardından Travnik eski kalesinden turumuza başlıyoruz. Bosna Krallığı
döneminde yapılmış ve Osmanlı Döneminde süslenmiş olan bu eski kalenin tarih kokan yapısını iyice
inceledikten sonra. Osmanlı’nın Bosna'da yapmış olduğu ilk camii olan " Sulejmanije" camisini
ziyaret edip şehir merkezinde gezinti yapıyoruz. Travnik içinde gezeceğimiz en önemli noktalardan
birisi de Nobel Barış ödüllü yazar Ivo Andric'in evi. Özellikle Balkan coğrafyasında yaşanan
etnik ayrımcılığın nedenlerini Dünya’yı en güzel şekilde anlatan bu ünlü yazarın müzeye
çevrilmiş olan evini ziyaret ettikten sonra Fatih Sultan Mehmed'in su içtiği rivayet edilen Mavi
Suyu(Plava Voda) gezip hemen yanında meşhur Travnik baklavası yiyip turumuzu bitiriyoruz. Daha
sonra Sarajevo'ya doğru yola çıkıyoruz. Akşam saatlerinde yorucu bir yolculuğumuzun ardından
otelimize varis ve konaklama.

Görülecek Yerler: Jajce Şelalesi-Jajce Eski Kalesi-Travnik Kalesi-Sulejmanije Camii-Mavi Su-Ivo
Andric'in evi

4.GÜN SARAYBOSNA – VRELO BOSNA – TUNEL
Sabah uyandırma ve kahvaltının ardından öncelikle Hayat Tüneli olarak da adlandırılan
savaş zamanı Saraybosna'yi ayakta tutan Savaş Tüneli'ni ziyaret ediyoruz. Hüzünlü
videomuzu izleyip tüneli bastan aşağı inceliyoruz. Daha sonra yine bir doğa harikası olan
İgman Dağlarının eteğinde milli park olarak da bilenen Bosna Nehrinin kaynagininda
bulunduğu Vrelo Bosna parkını geziyoruz. Son olarak misafirlerimize cay ve kahve ikramının
ardından Bascarsi’da alisveris icin serbest zaman. Serbest zaman sonrasi aksam yemegi ve
otelimizde konaklama

5.GÜN SARAYBOSNA-ISTANBUL
Sabah uyandırma ve kahvaltının ardından daha önce ziyaret ettiğimiz Bascarsija ya giderek
son alışveriş ve veda turu için serbest zaman veriyoruz. Serbest zamanın ardından turumuzu
bitirip misafirlerimizi uğurluyoruz

