
ARNAVUTLUK MAKEDONYA KOSOVA 
RAMAZAN BAYRAM DÖNEMİ

23 HAZİRAN 2017 HAREKET // 3 GECE - 4 GÜN
TİRAN, OHRİD (2), ÜSKÜP (1), ST. NAUM, RESNE, MANASTIR

TETOVA, PRİZREN, PRISTINE 

PEGASUS HAVAYOLLARI İLE | VİZE YOK! | 3 ÜLKE 9 ŞEHİR!

1.GÜN: CUMA | İSTANBUL - TİRAN - OHRİD
Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar gidiş terminalinde buluşma ve belirtilen saatte
bagaj ve pasaport işlemlerini  takiben Pegasus havayollarının PC 283 sayılı  tarifeli
seferi  ile  15.30’da  Tiran  uçuşu.  Varışımızı  takiben  pasaport  işlemlerimiz  yaptırıp,
panoramik  Tiran  turumuz için  havalimanından ayrılıyoruz.  Arnavutluk’un  başkenti
Tiran’da yapacağımız panoramik turda Ethem Bey Camii, Saat Kulesi, İskender Bey
Heykeli  ve  Meydanı,  Janna  Nehri  görülecek  yerler  arasındadır.  Burada  verilecek
serbest  zamanın  ardından  toplanma  ve  Makedonya’nın  muhteşem  kenti  Ohri’de
hareket.  Varışımızın  ardından  panoramik  Ohrid  turumuza  başlıyoruz.  Turumuz
esnasında;  Bizans  döneminin  Ohri’deki  en  önemli  kilisesi  St.  Panteleimon,
günümüzde hala konserler  için  kullanılan Aya Sofya Kilisesi,  Aziz  Bakire  Meryem
Kilisesi, 13. yüzyıl Doğu Hristiyanlığının en görkemli mabetlerinden Aziz Bogorodica
Perivleptos, Samoil Kalesi, Çınar Meydanı, Ohrid Pazarı ve Roma döneminden kalma
antik tiyatro gibi yerler görülecektir. Turun bitiminde otelimize transfer ve odalara
yerleşme. Geceleme otelimizde.

 2.GÜN: CUMARTESİ | OHRİD - (ST. NAUM - RESNE - MANASTIR)
Sabah  kahvaltısının  ardından  serbest  zaman  imkânı.  Arzu  eden  misafirlerimiz
Rehberimiz tarafında ekstra olarak düzenlenecek olan St. Naum - Manastır Turuna
katılabilirler.  (35  Euro)  Bu  turumuz  da  öncelikle  St.  Naum’a  varıyoruz.  Burada
bölgenin  en  önemli  azizlerinden  biri  olan  St.  Naum  Manastırı  ve  Sarı  Saltuk
Türbesi‘ni  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  Resneli  Niyazi’nin  Sarayını  ziyaret  ediyoruz.
Manastır(Bitola) kent gezimiz sırasında; Türk Çarşısını, Bedesteni, İshak Camiini, Yeni
Cami’yi, Haydar Kadı Camii ve gezinin en duygusal anlarını yaşayacağınız Atatürk’ün
mezun olduğu Askeri İdadiyi ve Atatürk Müzesini ziyaret ediyoruz.. Turun bitiminde
Ohri’de ve otelimize transfer. Dileyen misafirlerimiz için rehberimizin düzenleyeceği
gece  Sınırsız  içkili,  yemekli  ve  müzikli  Makedon  Gecesi (35  Euro)  programına
katılabilirsiniz.                                                   

3.GÜN: PAZAR | OHRİD - TETOVA - ÜSKÜP



Sabah  kahvaltısının  ardından  başkent  Üsküp’e  doğru  yola  çıkıyoruz.  Yolumuzun
üzerinde  ziyaret  edeceğimiz  Tetova  (Kalkandelen)‘da  Kanuni’nin  vezirlerinden
Sersem Ali Baba tarafından 16. yüzyılda kurulan Bektaşi Harabati Baba Teknesi’ni ve
bir  mimari  eser  olan  Alaca  Cami’yi  ziyaret  ediyoruz.  Kalkandelen  turumuzun
ardından Üsküp‘e hareket. Ünlü şairimiz Yahya Kemal Beyatlı’nın doğum yeri olan
Üsküp’te göreceğimiz yerler arasında Yahya Paşa Camii, Saat Kulesi, Türk Çarşısı, İsa
Bey Camii, Mustafa Paşa Camii, Murat Paşa Camii, Kapan Han, Sulu Han, Davut Paşa
Hamamı,  Taş  Köprü  bulunmaktadır.  Üsküp  şehir  turumuzun  ardından  otelimize
transfer. Geceleme otelimizde.

4.GÜN: PAZARTESİ | ÜSKÜP - PRİZREN - PRİŞTİNA - İSTANBUL
Sabah kahvaltısının ardından Prizren‘e hareket. Balkanlar’ın belki de en güzel ve en
şirin  kentlerinden  birisi  olan  ve  Osmanlıların  37  cami  inşa  ettikleri  Prizren  ’de
göreceğimiz ilk eser süslemeleriyle ünlü Sinan Paşa Camii’dir.  Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından son dönemlerde restore edilen Gazi Mehmet Paşa Hamamı’nı
ziyaret  ettikten  sonra  yemek  ve  alışveriş  gibi  ihtiyaçlarınız  için  serbest  zaman.
Rehberimizin  bildireceği  toplanma  saatinde  Priştina  Havalimanı’na  transfer.  Bilet,
bagaj ve pasaport işlemlerinin ardından Pegasus Havayollarının PC 342 sayılı tarifeli
seferi ile 11.30’de İstanbul uçuşu.

23 - 26 HAZİRAN 2017
3* & 4* OTELLER

İKİ / ÜÇ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI
0-2 Yaş 150 EURO | Tek Kişi Farkı + 150 EURO

FİYATLARA DÂHİL OLAN HİZMETLER FİYATLARA DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER



 Pegasus Havayolları ile gidiş dönüş 
ekonomik sınıf uçak biletleri,

 Havalimanı vergileri,
 Şehir ve otel vergileri,
 3*/ 4* otellerde 3 gece oda-kahvaltı 

konaklama,
 Programda dâhil olduğu belirtilen 

şehirlerarası transferler,
 Programda dâhil olduğu belirtilen tüm 

turlar,
 Türkçe Rehberlik hizmetleri

 Kişisel ve ekstra harcamalar
 Öğle ve akşam yemekleri
 Dâhil olduğu açıkça belirtilmemiş her 

türlü hizmet
 Yurt dışı çıkış pulu (15 TL)
 Zorunlu seyahat sigortası (15 Euro)
 Şoför ve rehber bahşişleri
 Müze ve ören yeri girişleri

ÖNEMLİ BİLGİLER
Bu turumuzda Pegasus Havayollarına ait tur hareket tarihinde tek sefer 
bulunmaktadır. Uçağın doluluğuna göre ek sefer yapılabilmekte olup, 
programımızda uçak saatlerinde değişiklik olabilmektedir. Yolcularımız sefer 
sayısını ve uçak saatleri değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turu satın 
almıştır.
Acentemiz, havayolları ile yolcularımız arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 
Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde uçuş detayları değişebilir, tüm saatlerin 
hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Yolcularımız saat 
değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turu satın almıştır.
Fiyatlar, 01.01.2011 Tarihindeki taşımacılık ücretlerine göre verilmiş olup, hareket 
tarihine kadar gelebilecek artışlar aynı oranda yansıtılır.
Çocuk fiyatları; 2 yetişkinle aynı odada 3. kişi olarak konaklamaları halinde uygulanır.
Üç Yataklı odada; 3. yatak ilave yatak olup, açılır - kapanır yatak şeklindedir ve diğer 
2 yatakla aynı konfora sahip değildir.
Uçuş saatine göre, geç varışlarda panoramik şehir tanıtım turu, ertesi gün yapılır. 
Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifinde herhangi bir nedenden dolayı 
belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir.
Acentemiz kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı 
tutar.
Yurtdışı çıkışlarınızda ve girişlerinizde problem yaşamamak için pasaportunuzun 
seyahat bitiminden itibaren 6 ay geçerlilik süresi olmalıdır.
Şehirlerarası geçişlerin özel otobüs ile yapılan gezilerimizde minimum katılım sayısı 
30 kişidir. Tura katılmayacak olan misafirlerimiz rehberimiz tarafından kente 
girmeden önce yer alan dinlenme alanları veya ören yerlerine yönlendirilecektir.
Ne zaman yapılırsa yapılsın iptal durumunda vize ve sigorta ücretleri iade edilmez.
65 yaş üzeri misafirlerimize seyahat sigortası için yaş periyodlarına göre sürprim 



uygulaması vardır. Detayları acentenizden öğrenebilirsiniz.
Acentemiz, konsoloslukla müşterilerimiz arasında sadece aracı konumda olup,  
vizenin her hangi bir neden ile onaylanmaması, yetişmemesi gibi durumlar dâhilinde
hiçbir sorumluluğu olmayıp tazminat hakkı doğurmamaktadır.
Vizenin gidilecek tura ilk giriş yapılan ülkeden veya en fazla konaklama yapılacak 
ülkeden alınması gereklidir. Aksi halde pasaport polislerinin ülkeye giriş 
yaptırmamasından acentemiz kesinlikle sorumlu değildir.
Acentemiz, gezi programlarına kayıt yaptırmış kişiler bu maddeleri okumuş ve kabul 
etmiş sayılır.
Acentemiz, misafirlerine haber vermek koşulu ile turu iptal etme/tarih değişikliği 
yapma hakkına sahiptir.  Yeterli sayıda katılım sağlanmayan programlarda turu 
önceden haber vermek kaydı ile iptal hakkı acentemizde saklıdır. Turun iptali 
durumunda acentemiz iptalini bizzat bildirmek zorundadır. Yasal süreç olduğundan 
tazminat hakkı yoktur.


