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DOĞA, TARİH VE KÜLTÜRÜN BULUŞTUĞU ŞEHİR SARAYBOSNA ‘DA 

SEVGİLİLER GÜNÜ 

TÜRK HAVAYOLLARI TARİFELİ SEFERİ İLE 

VİZESİZ ! 

13 ŞUBAT 2020 – 16 ŞUBAT 2020 

3 GECE / 4 GÜN 

 
 

 

1.Gün: ISTANBUL - SARAYBOSNA  13 Şubat 2020  

İstanbul Yeni Havalimanı dış hatlar gidiş terminali Türk Havayolları kontuarı önünde uçuşumuzdan 

yaklaşık 2,5 saat  saat önce 08:00’da buluşma bilet, bagaj ve pasaport işlemlerimizin ardından Türk 

Havayollarının 1021 sefer sayılı uçuşu ile 10:40’da Saraybosna’ya uçuyoruz. Yerel saat ile 10:45’te 

Saraybosna’ya varışımıza istinaden bagaj ve pasaport işlemlerimizin ardından havalimanından ayrılıp, 

bizleri bekleyen özel aracımız ile Saraybosna şehir turumuz için hareket ediyoruz. Dünyaca ünlü 

merkezi Başçarşı olacak ve turumuza sembol olan Sebil ile devam ediyoruz. Sonrasında Osmanlı izleri 

taşıyan tarihi binalar, Sinagog, 1914’te Franz Ferdinand suikastının gerçekleştiği Latin Köprüsü, 2. 

Dünya savaşı sembollerinden sönmeyen ateş anıtı, camiler, medreseler, hanlar, Baş Çarşı ve Gazi 

Hüsrev Bey ve Ferhadiye Camileri keşif duraklarımız. Boşnak kahvesi ve alışveriş için serbest zaman. 

Gidiş Dönüş Tarihler Günler 

İstanbul – 

Saraybosna 

Kalkış ve İniş 

Saatleri 

Saraybosna- 

İstanbul 

Kalkış ve İniş 

Saatleri 

Saraybosna Saraybosna 
13-16 Şubat 2020 

 

Perşembe 

 Pazar  
10:40 – 10:45 20:20 - 00.20+ 
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Dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından düzenlenecek olan Boşnak Gecesi Turu 'na katılabilirler. 

Geceleme Saraybosna’daki otelimizde. 

 

Boşnak Gecesi| 50 Euro Kişi Başı 

Boşnak müziği eşliğinde yöresel yemeklerin tadına varacağınız eğlence dolu bir gece sizleri bekliyor 

olacak 

2.Gün: SARAYBOSNA  14 Şubat 2020 

Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından 

düzenlenecek tam gün Mostar & Blagaj Tekkesi & Poçitel Turu’muza katılabilirler. Geceleme 

Saraybosna’daki otelimizde. 

 

Mostar & Blagaj Tekkesi & Poçitel Turu | 60 Euro Kişi Başı 

Tarihe yolculuk yapacağımız bu turumuzda 600 yıllık geçmişe sahip, Bosna-Hersek'i oluşturan iki 

parçadan biri olan Hersek'in en büyük şehri Mostar'ı tanıtan yürüyüş turumuzda, 1557'de Mimar Sinan'ın 

öğrencilerinden Mimar Hayreddin'in inşa ettiği, ancak 1992'de Hırvat topçu ateşiyle yıkılan, daha sonra 

2004'te Türkiye'nin de büyük desteğiyle orijinal malzeme ve dönemin inşa teknolojisiyle yeniden 

yapılan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Mostar Köprüsü, Koski Mehmet Paşa Cami, eski şehir 

merkezi, Eski Hamam, Tabaşica Camii, Eğri Köprü ve çarşıyı da gezdikten sonra Mostar'da bir süre 

serbest zamanımız oluyor. Avrupa'nın en güçlü su kaynağının bulunduğu yerde olan Blagaj Tekkesi'ni 

gördükten sonra Osmanlı dokusunu koruyabilmiş mimari ve Türk Köyü olarak bilinen Poçitel olacak. 

16.yy.’da Osmanlı tarafından yapılan binaları gördükten sonra özel araçlarımızla Mostar üzerinden 

otelimize geri dönüyoruz. 

 

3.Gün: SARAYBOSNA  15 Şubat 2020 

Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz 

tarafından düzenlenecek Travnik & Umut Tüneli &Vrelo Bosna Turu 'muza 

katılabilirler. Geceleme Saraybosna’daki otelimizde.  

 

Travnik & Umut Tüneli &Vrelo Bosna Turu | 50 Euro Kişi Başı 

Bu turumuzda; ilk durağımız yıkıcı savaşlar yaşanırken, Boşnak halkına nefes aldırmış duygulu anlar 

yaşayacağımız Umut Tüneli. Umut Tüneli'nin ardından Travnik'e hareket ediyoruz, yol üzerinde Bosna 

Savaşı'nın unutulmayan katliamlarından biri olan Ahmici Köyü'ndeki Anı Evi'ni ziyaret ediyoruz. 

Ardından Nobel Ödüllü Yazar Ivo Andriç'in doğduğu şehir olan Travnik'te Osmanlı Kalesi'nden şehir 

manzarasını ve devamında 300 yıllık İbrahim Paşa Medresesi, Fatih Sultan Mehmet'in su içtiği Göksu 

(Plava Voda) ve tarihi dokusu bozulmamış yapılarını görüyoruz. Travnik gezimizin ardından Bosna 

Nehri'nin doğduğu yer olan Vrelo Bosna'yı ziyaret ediyoruz. Doğal bir park olan Vrelo Bosna'da ufak 

göller, dereler ve çınar ağaçlarının arasında doğanın muhteşem güzelliğine doyacaksınız." 
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4.Gün: SARAYBOSNA – ISTANBUL 16 Şubat 2020  

Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında Saat 12:00’de c.out işlemlerimizi gerçekleştirip kişisel 

aktiviteleriniz için uçuş saatimize kadar serbest zaman. Rehberimizin bildireceği transfer saatinde 

İstanbul uçuşumuz için havaalanına doğru hareket ediyoruz. Bilet ve bagaj işlemlerimiz sonrasında Türk 

Havayolları’nın TK 1026 sefer sayılı uçuşu ile 20:20’te İstanbul’a uçuyoruz. Yerel saat ile 00:20’da 

İstanbul Yeni Havalimanına varışımız ile turumuzun sonu. Bir sonraki keyifli gezimizde buluşmak üzere 

veda ediyoruz. 

 

 

UÇUŞ DETAYLARI 

Havayolu  GÜZERGAH  UÇUŞ T.  
KALKIŞ 

/ VARIŞ  

UÇUŞ 

NO  
Sınıf  

TÜRK 

HAVAYOLLARI  

ISTANBUL İstanbul Havalimanı 

(IST) - SARAYBOSNA (SJJ)  
Perşembe  

10:40 – 

10:45 
TK1021 ECO  

TÜRK 

HAVAYOLLARI  

SARAYBOSNA (SJJ) -  

ISTANBUL İstanbul Havalimanı 

(IST)  

Pazar  
20:20 - 

00.20 
TK1026 ECO  

 

SARAYBOSNA  

Tur Fiyatı 

2 & 3 Kişilik 

Odada 

Kişi Başı 

Single 

Oda 

Farkı 

0-2 

Yaş 

 

3-11 

Yaş 

4* Hollywood Hotel 

http://hotel-hollywood.ba/ 
299 EUR 

100 

EUR 
150 EUR 299 EUR 

 
Paket Fiyata Dahil Olan Hizmetler : Paket Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler : 

 Türk Havayolları tarifeli seferi ile IST-

Saraybosna/Saraybosna-IST gidiş dönüş 

ekonomi sınıfı uçak biletleri 

 Havalimanı vergileri 

 Belirtilen ve benzeri 4* otelde 3 gece 

konaklamalar 

 Sabah kahvaltıları 

 Havalimanı – otel - havalimanı transferleri 

 Saraybosna panoramik şehir turu 

 Türkçe rehberlik hizmeti 

 Yurtdışı Çıkış Harcı (50 TL)  

 Öğle ve Akşam yemekleri 

 Ekstra Turlar 

 Kişisel harcamalar 

 Seyahat sağlık sigortası 

 Tur programında dahil olduğu 

açıkça belirtilemiş tüm servisler  
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EKSTRA TURLAR: 

TUR KİŞİ BAŞI ÜCRET  

Boşnak Gecesi 50 EUR 

Mostar & Blagaj Tekkesi & Poçitel Turu 60 EUR 

Travnik & Umut Tüneli &Vrelo Bosna Turu 50 EUR  

TOPLAM 160 EUR 

 

***Ekstra turlar Türkiye’den alındığında 160 EUR olan 3 turdan oluşan ekstra tur paketi 130 

EUR olacaktır. Bu özel yaklaşık % 20 ( 30 € ) olan ekstra tur indirimi Türkiye’den üçlü paket 

satın alındığı takdirde geçerli olup tur esnasında satın alınması halinde herhangi bir indirim 

uygulanmamaktadır. Üçlü paket dışında tek esktra tur veya iki esktra turu Türkiye’den satın 

almak isteyen misafirler için de % 10 özel indirim yapılabilmektedir. Yılbaşı dönemi tüm bölge 

yoğun olduğu için Türkiye’den turlar ile ilgili bilgi verilmesi çok önemli olup, tur esnasında 

karar verilmesi durumunda müsaitlik sıkıntısı olabilmektedir. 

 
NOTLAR : 

 Tur Programımız belli bir katılım şartı ile düzenlenmektedir. Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı takdirde, son 

iptal bildirim tarihi tur kalkışına 20 gün kaladır. Katılım yetersizliği nedeniyle İptal edilen tur operasyon aracılığı 

ile tarafınıza bildirilecektir. 

 Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için seçenekli 

bulunduğu durumlarda otel(ler) gezi hareketinden 48 saat önce acentemiz tarafından bildirilecektir. 

 Bu fiyat listesi ve program yeni bir fiyat listesi çıkana kadar geçerlidir. 

 Tüm paket programlarımızdaki fiyatlarımız minimum 10 kişiye kadar kontenjanlar ile sınırlı olup üzeri kişi sayısı 

gruplarınız için fiyat artışı olabilir. Lütfen fiyat bilgisi sorunuz. 

 Normal pasaportlarda pasaport veriliş tarihinin 10 seneden daha fazla, diğer pasaport tiplerinde ise 5 seneden daha 

fazla olması durumunda, seyahate hatalı hizmetlerinden,  Acente'nin işleten sıfatı olmaması nedeni ile mevcut 

sorumluluğu bulunmadığını, asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu olmadığını taraflar bilmektedirler.  

 Tüm gümrüklü yurtdışı çıkışlarında kalkış günü ilgili limanda tur hareket saatinden 3 saat önce hazır bulunulması 

gerekmektedir. Özellikle diğer şehirlerden iç hat uçuşu ile liman yada havalimanlarına gelecek olan misafirlerin 

uçuş saatlerini limanda olunması gereken saate göre ayarlamaları gerekmektedir. Bu sebepten dolayı geç kalınma 

ve/veya durumunda tura katılamama sorumluluk yolcuya ait olup, firmamızın yolcuya karşı herhangi bir tazminat 

yükümlülüğü yoktur. İlgili havayolunun online check in sitesi var ise, check in işlemlerini tur hareketinden 24 saat 

önce şahsen yapmaları tavsiye edilir.  

 Firmamız; havayolu ile yolcularımız arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne tabidir. Uçuş 

öncesinde uçak saatleri değişebilir. Tüm uçuş saatlerinin tur hareket saatinden 48 saat önce yolcu tarafından teyit 

edilmesi gerekmektedir. Yolcularımız uçuş detaylarının değişebileceğini bilerek ve kabul ederek turu satın 

almışlardır. 

 3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen yatak 

standart yataklardan küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1ilave yataktan oluşmaktadır. İlave yataklar açma-

kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan oluştukları için tur katılımcısı 3. Kişi ve/veya çocuk 

rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar. Çocuk 

indirimleri 2 yetişkin yanında kalan –yaş grubuna uyan- tek çocuk için geçerlidir. Otellerde sınırlı sayıda TWIN (2 

ayrı yataklı) oda bulunmasından dolayı, TWIN oda talebinizi rezervasyondan önce kontrol ediniz. 

http://www.fuarturu.com/
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 18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura katılmadığı 

durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat sırasında kişilerin yanında bulundurulması 

zorunludur. 

 Panoramik şehir turu, şehirlerin tanıtımı için düzenlenen 2-3 saat süreli turlar olup içeriği değişmemek şartıyla 

farklı günlerde düzenlenebilir. Müze, ören yeri girişlerini içermez. Ekstra turlar, tur lideri tarafından belirlenecek 

kişi sayısı ile gerçekleştirilir ve günleri programın akışına göre tur lideri tarafından değiştirilebilir. Hava durumuna 

bağlı olarak turlar gerçekleşmeyebilir. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin 

verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların yapılamamasından firmamız sorumlu tutulamaz. 

 Kişilerin tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda bulundukları ilaçlar ve bu 

ilaçlar ile ilgili ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

 Tur – Alan – Tur Lideri - Otel bilgilendirmeleri tur hareketinden 48 saat önce satış danışmanınız tarafından mail 

olarak yapılacaktır. 

 Pasaport resmi bir belge niteliğinde olup herhangi bir şekilde zedelenmiş, kirlenmiş, özellikle dikişte veya 

sayfalarında yırtık olması gibi sebeplerden dolayı pasaport polisi sizi ülkeye sokmama yetkisine sahiptir. Böyle bir 

durumda sorumluluk yolcuya aittir.  

 Vize başvurusu için tur bitim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport ve konsolosluk tarafından istenilen 

evraklar gerekmektedir. Bu tur programı için TC vatandaşlarına vize uygulaması yoktur. Pasaport polisi 

yolcuyu ülkeye sokmama yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir. katılacak kişinin geçerli 

vizesi olsa dahi, yurt dışına çıkamaz ve pasaporta vize alım işlemi yapılamaz. Lütfen pasaport bilgi ve detaylarınızı 

kontrol ediniz. 

 Pasaport polisi Türkiye gümrüklerinden çıkış yapılırken, Türk Vatandaşlarından veya Yabancı uyruklu 

vatandaşlardan, veya geçerli vizesi olan pasaportu olsa dahi, tüm pasaport tipleri için, (Umuma Mahsus, Hususi 

Damgalı, Hizmet Damgalı, Diplomatik) seyahat tarihi itibariyle minimum 6 ay geçerlilik şartı aramaktadır. Bu 

sebeple 6 aydan az geçerliliği olan pasaportlara acentemiz tarafımızdan onay verilmemektedir. 6 aydan az 

geçerliliği olan pasaport sahiplerinin tura katılamamalarından dolayı firmamızın yolcuya karşı herhangi bir 

tazminat yükümlülüğü yoktur. 

 Programda dahil olarak belirtilen turlara katılmayan misafirlerimiz herhangi bir ücret iadesi alamaz. 

 Ekstra turlar minimum 15 kişinin katılması halinde gerçekleştirilecektir. 15 kişi altında sayı olması durumunda fiyat 

artışı ile esktra turlar yapılabilir.  

 Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan çocuklar için geçerlidir.  

 Şehir turu ilk gün rötar vs nedeniyle hava karanlığına denk gelirse farklı günlerde şehir turumuz gerçekleşibilir.  

 

http://www.fuarturu.com/
mailto:info@fuarturu.com

