05 EYLÜL 2019

Konu: Bosna Hersek Kültür Gezisi Hakkında
Sayı: 2019/ 182

ASKON KONYA ġUBESĠ MOTĠVASYON VE KAYNAġMA GEZĠSĠ
9- 12 EKĠM 2019 BOSNA HERSEK
Değerli Üyemiz;
ASKON Konya ġubesi olarak, Üyelerimizle birlikte ( İsteyen ailesi ile katılabilir ) iş stresinden uzak, ecdat
mirası, Balkanlar’ın göz bebeği Aliya İzzet Begoviç’in emaneti Bosna Hersek’e gidiyoruz. Eşsiz doğası,
muhteşem yemekleri ve dost insanları ile buluşacağımız, Bosna Hersek gezimizde sizi de aramızda görmeyi
arzu ediyoruz.
Programımız için son katılım tarihi 13 Eylül 2019 dur.
Saygılarımla;

Rahim KÜÇÜKTOPAL
ASKON Konya DıĢ ĠliĢkiler Birim BaĢkanı

ĠletiĢim: 0332 248 00 48 / Muaz GÜLYĠĞĠT

PROGRAM DETAYLARI;
1.GÜN 09 EKĠM 2019 ÇARġAMBA / ĠSTANBUL - SARAYBOSNA
THY / 00: 50 tarifeli uçağı ile Konya'dan İstanbul’a hareket. İstanbul'dan Saat 07:10 da Saraybosna'ya hareket. (yerel saat)
08:10 da Saraybosna’ya varış. Havalimanı’nda MAVİ ROTA TURİZM rehberi tarafından karşılanma. Özel aracımızla Başçarşıya
hareket. Yolumuzun üzerinde halen savaş zamanı yapılan bombardımanın izleri bulunan binaları, Avrupa’nın ilk elektrik motorlu
tramvay hattı olan ve Saraybosna’yı halen aktif olarak baştan başa dolaşan tramvay hattını, Tito dönemi Yugoslavya Halk
Ordusu’na ait ancak günümüzde Saraybosna üniversite kampüsü olarak kullanılan binaları, ABD’nin dünyanın en büyük ikinci
büyükeçiliği binasını, Saraybosna şehir müzesini, Parlemento binasını, Arap yatırımcılar tarafından yapılan ve bölgenin en bü yük
AVM sini görerek Başçarşı’ya varıyoruz. İlk durağımız 1992-1995 yıllarında yaşanan hazin savaşın şehitleri ve Aliya Izetbegoviç’in
anıt mezarının bulunduğu şehitlik. Savaş şehitlerine Fatiha okuyup rehberimiz tarafından Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Al ija
Izetbegoviç ve hayatı hakkında bilgi alıyoruz. Ardından Osmanlı döneminden kalmayı başarabilmiş arnavut kaldırımlı Boşnak –
Türk mahallesinden geçerek Başçarşı yaya turumuza başlıyoruz. Turumuz esnasında göreceğimiz yerler ;
• 18.yy Boşnak mimarisi ile yapılmış sebil
• Osmanlı döneminden kalmayı başaran tek aktif sanat sokağı ‘’ Bakırcılar Sokak ‘’
• Çarşı camii
• Moriça Han ve içerisinde bulunan Genç Müslümanlar teşkilatı lokali ‘’ Mladi Muslimani ‘’
• Kanuni Sultan Süleyman’ın halaoğlu Gazi Hüsrev bey camii ve türbesi
• Saat Kule
• Kurşunlu Medrese
• Gazi Hüsrev bey müzesi ve kütüphanesi
• Avrupa’nın ilk umumi tuvaleti
• 1. Dünya savaşının çıktığı yer olarak bilinen Latin köprüsü
• Fatih Sultan Mehmet adına yaptırılan Hünkar Camii
ASKON ANADOLU ASLANLARI ĠġADAMLARI DERNEĞĠ KONYA ŞUBESİ
Fevzi Çakmak Mh. Adana Ereğli Çevre Yolu Konya Ticaret Borsası Yanı Koyuncu ĠĢ Mrk. N:31/E KARATAY / KONYA

T: 0332 248 00 48 F: 0332 248 80 55
www.askonkonya.org.tr

/

askonkonya@gmail.com

/

askon@askonkonya.org.tr

• At meydanı - Okmeydanı
• Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Bakır Baba Camii
• Ortodoks Kilisesi
• Alija Izetbegoviç parkı ve parkta sürekli satranç oynayan Saraybosna’lı emekliler
• Ferhadiye Camii
• Ferhadiye Caddesi ( Saraybosna’nın İstiklal Caddesi )
• Musevi Sinagogu
• Katolik Kilisesi – Katedral – İsa’nın Kalbi Kilisesi
• Saraybosna gülleri ( Savaş zamanı bir bomba ile birden fazla kişinin hayatını kaybettiği noktalar )
• Fırın yeri katliamının yapıldığı nokta
• 6 Nisan 1945 te Yugoslav ordusu tarafından Almanlan işgalindeki Saraybosna’nın kurtarılışı anısına yakılan sönmeyen ateş
• 5 Şubat 1994te Pazar yeri katliamı olarak anılan ve 68 kişinin hayatını kaybettiği Markale Semt pazarı
• Avusturya – Macaristan döneminde Hükumet Konağı ( Belediye binası ) olarak yaptırılan ve savaş dönemi yakılarak bir çok el
yazması eserin kül olmasına neden olan Vjecnica ( Viyeçnitsa ) kütüphanesi
Yaya turumuzun ardından öğle yemeğimizi saç altında pişirilen Boşnak böreği ile almak üzere Saç Börekçisine gidiyoruz. Yemeği n
ardından serbest zaman. Daha sonra rehberimizin belirleyeceği saatte buluşarak otelimize harek et ediyoruz. Otelde 1 saat kadar
dinlendikten sonra tekrar başçarşıya hareket ediyoruz. Akşam yemeğimizi Saraybosna’nın en meşhur ve nezih yerel restoranı
olan TURKUAZ restoranda Boşnak köftesi ‘’ Çevapi ‘’ olarak alıyoruz. Ardından rehberimizin belirleyec eği saatte konaklamak
üzere otelimize hareket ediyor ve günü bitiriyoruz
2.GÜN 10 EKĠM PERġEMBE / SARAYBOSNA (Konjic – Jablanica – Mostar – Blagaj – Pocitelj )
Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından saat 08.00 de Hersek bölgesinin en büyük ve güzel şehri olan Mostar şehir turunu
yapmak üzere otelimizden ayrılıyoruz. Yolumuz üzerinde bulunan küçük beldelerin içinden geçerek ilk durağımız olan Konjic (
Konyits, Saraybosna – Konyits 50 km ) şehrine varıyoruz. Neretva nehri kenarına kurulmış 50 bin nüfuslu bu küçük şehirde 2.
Dünya savaşında ve 92 – 95 savaşında hasar görmüş ve tadilatı TC Karayolları ve Tika tarafından yapılmış Osmanlı köprüsü,
Kırık minareli camii, aslına uygun restore edilmiş mini çarşı göreceğimiz yerler arasındadır. Fotoğraf mo lamızın ardından
yolculuğumuza devam ediyoruz.
İkinci durağımız Yugoslavya’nın kurucusu Josip Broz Tito’nun mareşal ünvanını aldığı savaşın yapıldığı şehir olan Jablanica. (
Yablanitsa, Konyits – Yablanitsa 23 km ) Aynı zamanda kuzu çevirmesi ile meşhur olan bu şehirde 1943 yılında Tito’nun Alman
Nazilere karşı verdiği mücadele sonucu yıktığı köprü ve olayın cereyan ettiği bölgeyi görüyoruz. Ardından Poçitelj’e doğru yo la
çıkıyoruz.
Poçitelj ( Poçitely, Jablanica – Poçitely 76 km ) aslına uygun olarak restore edilmiş tipik bir Türk köyüdür. Hırvatistan sınırına 15
kilometre mesafede bulunan ve 1. Tvrko döneminden beri (1381) ayakta durmayı başarabilmiş bu köyde göreceğimiz yerler ;
• Nöbet kulesine tırmanış ve muhteşem manzara seyri ( dileyen misafirler )
• Savaş zamanı ağır hasar almış anca tekrar onarılarak hizmete girmiş köy camisi
• Hamam
• Mevsimine göre bölgede yetişen meyvelerin satıldığı reyonlar
Ardından Buna nehri kaynağına 5 asır önce kurulmuş Alperenler Tekkesi’ne hareket ediyoruz. ( Blagaj t ekkesi, Poçitely – Blagay
tekkesi 24 km ) Kaynağına henüz ulaşılamamış ve saniyede 43.000 litreye kadar su çıkan Buna nehrine nazır yerel
restoranımızda alabalık menümüz ile öğle yemeğimizi alıyoruz. Ardından Sarı Saltuk tekkesi olarak ta bilinen tekkeyi z iyaret
ediyoruz. Tekke içinde yer alan Ali paşa türbesi ve Sarı Saltuk’un türbesini ziyaret ediyor ve tipik Anadolu evi şeklinde inş a edilmiş
iki katlı bu evde Bayanlar mescidi, Meydan odası, Erkekler için mescit ve zikir odası, Hamamcık ve halvethane ve m utfak olarak
kullanılan odayı görüyoruz. Dileyen misafirlerimiz nehire nazır avluda Türk çayı içebilirler.
Daha sonra son durağımız olan Mostar şehrine hareket ediyoruz. ( Blagay – Mostar 12 km ) Yolumuzun üzerinde Mostar
havalimanını ve Yugoslavya zamanında havalimanı karşısına yapılan ve uçaklar için sığınak olarak kullanılan askeri alanı
görüyoruz. Bu alan havalimanının hemen karşısındaki tepeciğin içi oyularak uçakların saklanması için hazırlanmıştır. Mostar’a
varışımızla birlikte yaya olarak turumuza başlıyoruz. Turumuz esnasında görülecek yerler ;
• Şehit camisi ve avlusundaki mezarlık. Bu mezarlığın bir özelliği de savaş esnasında Müslüman Boşnaklar ile birlikte omuz
omuza çarpışan Hırvat ve Sırp Mostar’lıların da metfun bulunmasıdır.
• Bölgeye özel nehirden toplanan taşlarla işlenmiş kaldırımlı Mostar çarşısı
• Koski Mehmet Paşa camii. Bu cami köprünün en güzel fotoğrafının çekildiği camidir.
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• Türkiye Cumhuriyeti Mostar Başkonsolosluğu
• Mostar Köprüsü – 1566 yılında Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından yapılan ve 1993 te yıkılan ancak 2004
yılında tekrar restore edilen tek kemerli köprüdür.
• Tara Kulesi – Bu kuleler zamanında köprü güvenliğini sağlayan ekiplere mahsusken günümüzde müze olarak hizmet
vermektedir.
• Kriva Cuprija – Eğri köprü
• Tabakhane camii ve hamamı – Zamanında deri işiyle uğraşan eşrafın diğer camilerdeki cemaate koku olarak rahatsızlık
vermemesi adına kendilerine özel yaptırdıkları ve altından sular akan camidir.
Mostar’da alışveriş ve şehrin tadını çıkarmak için serbest zaman. Daha sonra rehberimizin belirleyeceği zamanda buluşup
Saraybosna’ya doğru yola çıkıyoruz. Yolumuzun üzerinde bulunan Jablanica kasabasında meşhur kuzu çevirmecilerde akşam
yemeğimizi kuzu çevirme menüsü olarak alıyoruz. Ardından Saraybosna’ya hareket. Varışımızla birlikte konaklama otelimizde.
3.GÜN 11 EKĠM CUMA / SARAYBOSNA ( Travnik )
Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından saat 09.00 da Vezirler şehri olarak bilinen ve orta Bosna’da yer alan Travnik şe hrine
hareket. Yol boyunca Karadeniz’i andıran yemyeşil dağların arasından ve yine yol boyunca bizlere eşlik eden Bosna nehri
kıyısından yapacağımız yolculuğun ardından Travnik şehrine varış. ( Saraybosna – Travnik 90 km ) Travnik şehri yaya turumuzda
göreceğimiz yerler ;
• Elçi İbrahim Paşa medresesi.
• Plava Voda – Göksu nehri ve kaynağı
• Travnik kalesi – Kale içinde yöresel kıyafet sergisi, eski Travnik fotoları sergisi, mini anfitiyatro, Yıkık cami kalıntıları ve minaresi
göreceğimiz yerlerdir. Şehrin en güzel manzara fotoğrafını bu kaleden çekiyoruz.
• Alaca Cami ( Şarena Dzamija ) ve arastası
• Travnik çarşısı
• 92 – 95 savaşında şehit olmuş ilk Türk olan Selami Yurdan’ın kabri
• Günümüze ulaşmayı başarabilmiş vezirlerin türbeleri
• Saat kulesi
* Cuma namazı için serbest zaman.
Turumuzun ardından çarşı içerisinde yer alan restoranımızda Travnik’in meşhur köftesinden oluşan menümüzle öğle yemeğimizi
alıyor ve Plava Voda kaynağı yanındaki Lutfina Kahva adlı meşhur kafede bol cevizli ev baklavası ve kahve keyfi yapıyoruz. (
Kahve ve baklava ikramımızdır ) Serbest zamanın ardından Saraybosna’ya doğru yola çıkıyoruz. Yolumuzun üzerinde bulunan ve
16 Nisan 1993 yılında çok büyük acılara ev sahipliği yapmış Ahmiçi köyüne uğruyoruz. ( Travnik – Ahmiçi 20 km ) Ahmiç köyü
camisi avlusunda yapılmış olan şehitler anıtı ve yapılan katliamın fotoğraflarının bulunduğu sergi salonunu ziyaret ediyoruz. En
küçüğü 3 aylık ve en yaşlısı 86 yaşında öldürülen 116 kişi ve hikayelerini rehberimizden dinledikten sonra Saraybosna’ya har eket.
Varışımızla birlikte otelimize geçiyor ve 1 saat kadar dinleniyoruz. Ardından turumuzun son akşamı olmasından dolayı
düzenlediğimiz Gala yemeğini almak üzere otelimize yürüme mesafede bulunan Turkuaz adlı restorana geçiyoruz. Gala
yemeğimizde menümüz Boşnak mutfağı spesiyalleri olacaktır. ( Begova çorba, Boşnak sahanı, salata, tatlı ) Yemeğimizin
ardından otelimize hareket ve konaklama.
4.GÜN 12 EKĠM CUMARTESĠ / SARAYBOSNA - ĠSTANBUL
Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından saat 09.00 da otelimizden check out yaparak ayrılıyoruz. İlk olarak 1984 yılı kış
olimpiyatlarının yapıldığı İgman dağı eteklerinde Bosna nehrinin kaynağı olan milli park ‘’ Vrelo Bosne ‘’ ya varış. Kuğuları n, yaban
ördeklerinin özgürce yaşadığı bu doğal parkta su kaynakları, yeşilin ve mevsimine göre sonbaharın her tonunu görme imkanı
buluyoruz. Serbest zamanın ardından otobüsümüz ile 92 – 95 yılları arasında yapılan savaşta Boşnakların en kritik hamlelerinden
biri olan ve havalimanının altına kazılan Yaşam tünelini ziyaret ediyoruz. Savaşın seyrini değiştiren ve tarihin en uzun kuşatması (
4 yıl 4 ay ) sayılan Saraybosna kuşatmasını yaran bu tünel ve müzesinde orijinal görüntülerden hazırlanmış 15 dk lık bir vide o ile
savaşı hissediyoruz. Fotoğraf galerisi, savaş haritası ve savaş zamanında kullanılan araç gerecin sergilendiği bu müzeyi
gezdikten sonra başçarşıya hareket. Alışveriş için serbest zamanın ardından belirlenen saatte havalimanına hareket. Pasaport ve
gümrük işlemlerinin ardından Saat 21:10'da tarifeli uçuşu ile İstanbul’a hareket. Yerel saat ile00:05’de İstanbul’a varış. Daha sonra
saat 05:30 uçuşu ile Konya'ya hareket ve 06:55 de Konya Havalimanında oluyoruz. Böylelikle Bosna Hersek turumuzun sonuna
gelmiş oluyoruz.
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Ücrete Dahil Olan Hizmetlerimiz
• Programda belirtilen gezi ve ziyaretler
• Havalimanı karşılama ve gidiş & dönüş transferleri
• 4* otellerde (Hotel Hollywood vb) iki kişilik odalarda konaklama
• Açık büfe sabah kahvaltıları
• Öğlen ve Akşam yemekleri ve 1 adet meşrubat
• Tur boyunca kullanılacak lüx otobüs ve profesyonel şoförlük hizmeti
• MAVİ ROTA TURİZM Profesyonel rehberlik hizmeti
• Şehir vergileri
• Müze ve ören yerleri ( Vrelo bosna, Yaşam tüneli, Travnik Kalesi, Blagaj tekkesi,)
* Seyahat sigortası – Türkiye’den çıkmadan yapılır

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetlerimiz
• Şahsi harcamalar
• Otel ekstraları
• Yurtdışı çıkış harcı – İstanbul Havalimanı veya Ziraat Bankasında ödenir
• Programda belirtilmeyen tur ve transferler
• Yemeklerde ve molalarda alınacak extra içecekler
ODA TĠPĠ

GECELEME

FĠYAT

Çift Kişilik Oda Kişi Başı

4 Gün / 3 Gece

580 €

Tek Kişilik Oda Farkı

4 Gün / 3 Gece

80 € (660 €)

(0-2 Yaş

4 Gün / 3 Gece

Ücretsiz

2-11 Yaş

4 Gün / 3 Gece

210 €

Hollywood Otel ****

Türk Hava Yolları uçuĢu ile
Mavi Rota Turizm Öncülüğünde
Uçuş saatleri:
09 Ekim Saat: 00:50
Konya - İstanbul
09 Ekim Saat: 07:10
İstanbul - Sarajevo
12 Ekim Saat 21:10
Sarajevo - İstanbul
13 Ekim Saat 05:30
İstanbul - Konya
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