
 

         

 

                       DAHİL HİZMETLER 

 Tulga Ozan rehberlik hizmetleri 

 THY ile Bosna gidiş, Podgorica dönüş uçak 

biletleri. 

 5 öğlen yemeği, 1 akşam yemeği ve 2 yemekli 

“Tamburaçi” gecesi. 

 Yemeklerde 1 adet soft içecek ve “Tamburaçi” 

gecelerinde 2 kadeh şarap + armut votkası. 

 Seyahat Sigortası 

 

                  HARİÇ OLAN HİZMETLER 

 Yurtdışı çıkış Harcı 

 Kişisel Harcamalar 

 Fazla Bagaj ücretleri 

                                
                           NOTLAR:  

 Gündüzleri giyecek rahat kıyafetler, ince bir 

yağmurluk ve akşamları için de ince bir kazak 

faydalı olacaktır. 

 Şehir gezileri esnasında rahat bir yürüyüş 

ayakkabısı ve akşam eğlenceleri için rahat 

kıyafetler işinize yarar. 

 

 

 

 

 

CappaSite’nin ilk Balkan turunu hazırlarken hem Tito ertesi 

Balkan coğrafyasının kırılgan yapısını gözlemlemek,  hem de 

ikinci durağımız Karadağ’da da bölgenin en keyifli doğasını 

keşfetmek için yola çıkıyoruz.  

Tamburaçi gecelerindeki eğlenceler bitmeden, 

Karadağ’ın eşsiz doğası bozulmadan, 

Bosna’daki Osmanlı izleri silinmeden ve Bu dünyanın en keyifli 

renklerinden Çingeneler henüz şehir yaşamına geçmeden, 

Kısacası “Dünya Değişmeden’’ 

Balkanlar’da görüşmek üzere… 

 

BALKANLARDA 

ÇİNGENELER ZAMANI 
(BOSNA HERSEK VE KARADAĞ) 

 

 

 

TUR PROGRAMI: 
 
1. Gün   
10/05/2016 İSTANBUL - SARAYBOSNA 
05:00’de Tulga Ozan ile Dünya Değişmeden seyahati için 
buluşuyoruz. 
07:05 TK 1021 ile Saraybosna’ya hareket 
Varışın ardından Havalimanı yanında Tito ertesi dönemin 
kötü izlerini anımsatan Savaş Tüneli’ni gezip şehirde 
dolaşmaya başlıyoruz. Gezi esnasında yerel tatları deneyip 
molalar vereceğiz. 
Akşamüstü otelde biraz dinlendikten sonra “Tamburaçi” 
gecesi bizi bekliyor. 
Konaklama Başçarşı bölgesinde. 
Yemekler: Öğle Yemeği, Akşam Yemeği 
Konaklama: Otelde 
 
2. Gün 
11/05/2016 SARAYBOSNA-TRAVNİK-JAJCE 
Bosna’da ikinci günümüzü Kuzey bölgelerine ayırıyoruz. 
Sabah,  Travnik’e hareket ediyoruz. 
Doğal güzellikler ve bölgede eşi olmayan bir Mitras tapınağı 
bizi bekliyor. 
Öğle yemeğimizi yol üzerinde alacağız ve akşam yemeğimiz 
serbest olacak. 
Konaklama Saraybosna’da otelimizde. 
Yemekler: Öğle Yemeği 
Konaklama: Otelde 
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3. Gün - 12/05/2016 POCİTELJ – BLAGAY – 
MOSTAR - BUDVA 
Bavullarla hareket edip, güneye inmeye başlıyoruz. 
İlk durağımız, kendimizi soğuk savaş döneminde 
hissedeceğimiz, Tito’nun gizli sığınağı olacak. 
Yolumuza Bosna’nın kırsalı ile devam edeceğiz. Bir 
sonraki durağımız, 16. Yüzyıl dokusunu günümüzde hala 
taşıyan, Poçitel. 
Blagaj tekkesinde ise, bölge inancının değişmesinin 
temelini oluşturan sufi tekkelerinden birine denk 
geleceğiz. 
Mostar şehrinde ise hem meşhur köprüyü, hem de 
Mimar Sinan’ın izlerini kovalayacağız. 
Doğa içinde keyifli bir öğle yemeğimiz olacak 
Konaklamamız Budva’da. 
Yemekler: Öğle Yemeği, Akşam yemeği 
Konaklama: Otelde 

 
4. Gün - 13/052016 KOTOR – BUDVA – BAR 
Artık sıra Karadağ’ın güzel doğasına geliyor. 
İlk durağımız, Avrupa’nın parlayan tatil beldelerinden 
biri olan Herceg Novi (Yeni Hersek). 
Körfezi, muhteşem bir manzara eşliğinde feribot ile 
geçip, Tivat kasabasına varıyoruz ve oradan Kotor’a 
devam ediyoruz 
Günümüzün son durağı Budva’da  da gençliğin enerjisini 
hissedip şehrin keyfini alacağız. 
Konaklamamız Budva’da. 
Yemekler: Öğle yemeği 
Konaklama: Otelde 
 
 

 
5. Gün 
14/05/2016 BUDVA – PODGORİCA 
Sabah gene bavullar ile hareket ederek, Karadağ’ın 
içlerine doğru yolculuk yapıyoruz. 
Yolda, bu coğrafyanın en keyifli rengini göreceğimiz, bir 
Çingene köyünde mola vereceğiz. 
Karadağ’ın başkenti Podgorica’ya öğleden sonra 

varacağız. 
Seyahatin son gecesini bu sefer Montenegro tarzı 
“Tamburaçi” ile bitireceğiz. 
Konaklama Podgorica’da. 
Yemekler: Akşam Yemeği 
Konaklama: Otelde 
 
6. Gün 
15/05/2016 PODGORİCA – İSTANBUL 
Serbest gün. 
Bir önceki gecenin yorgunluğunu atıyoruz ve şehirde 
ufak bir keşif turu yapıp, havalimanına geçmek üzere 
otelden ayrılıyoruz. 
 
 

 

TUR FİYATI 

İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİBAŞI  850 € 

TEK KİŞİ FARKI 250 € 
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