
 
 

 

ÜSKÜP - OHRİD  
Üsküp (2) & Ohrid (2)  

3 ŞEHİR   |   PEGASUS Hy Özel Seferi: Skp-Ohr   |   4 Gece 

                       VİZESİZ    
                                      399 €’dan itibaren  

 

 

1. Gün : İstanbul – Üsküp 

Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar gidiş terminalinde uçuştan iki buçuk saat önce buluşuyoruz. Bagaj, bilet ve biniş 

işlemlerinin ardından Pegasus Yolları özel seferi ile gerçekleşecek Üsküp uçuşumuzun ardından, havalimanında bizleri 

bekleyen özel otobüsümüze geçiyoruz. Yaklaşık 1 saat sürecek yolculuğumuzun ardından Üsküp Uluslararası 

havalimanına varış. Ülkeye giriş işlemlerinin ardından alanda bekleyen özel otobüsümüz ile konaklayacağımız 

otelimize transfer ve serbest zaman. Konaklama otelimizde. 

 2. Gün : Üsküp 

Kahvaltının ardından Üsküp şehir turumuz için hareket ediyoruz. Ünlü şairimiz Yahya Kemal Beyatlı’nın doğum yeri olan 

Üsküp’te göreceğimiz yerler arasında Yahya Paşa Camii, İsa Bey Camii, Mustafa Paşa Camii, Murat Paşa Camii, Kapan 

Hanı, Sulu Han ve Taş Köprüyü görüp, Vardar Nehrinin kıyısından ve nehrin karşı tarafında bulunan Türk ve Yahudi 

mahallelerini seyrederek yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu yürüyüşümüzde Makedonya Meydanı’nı, Osmanlı 

Köprüsü’nü ve Davut Paşa Hamamını dışarıdan görüp, Türk çarşına girecek ve Tarihi Türk çarşında 1550 yılında yapılmış 

olan, günümüzde ise Güzel Sanatlar Akademisi olarak kullanılan Kurşunlu Hanı göreceğiz. Osmanlı döneminde 17 Han 

binası inşa edilmiş olan Üsküp’te, günümüzde 3 han binası kalmıştır. Günümüzde Kurşunlu handan sonra ayakta kalan 

ve yine 15. yüz yılda inşa edilmiş Sulu Han ve Kapan Han ziyaretlerin ardından Üsküp’ün sembol eserlerinden biri olan 

ve 16. yüzyılda inşa edilmiş Saat Kulesini, 14. yüzyılda yapılmış erken dönem camilerimizden Sultan Murat Camisini ve 

yine aynı yüzyıldan kalma İsa Bey Camini ziyaret edip, Türk çarşısında serbest zamanımız olacak. Turumuzun ardından 

otelimize transfer ve serbest zaman. Konaklama otelimizde. 

3.Gün : Üsküp -Kalkandelen(Tetovo) –Ohrid (195 Km) 

 

Kahvaltının ardından odaların boşaltılması ve serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ile ekstra olarak düzenlenecek, 

Matka Kanyonu turu. Sonrasında Kalkandelen’e (Tetovo) hareket.Arnavut nüfusunun fazla olduğu bu güzel şehirde 

panoramik olarak şehir turumuzu yapacak ardından Alaca Camiini ziyaret edeceğiz. Kalkandelen turumuzun ardından 

Ohrid’e hareket ediyoruz, varışımıza istinaden şehir turuna başlıyoruz. Osmanlının Balkanlardaki önemli üslerinden 

biri olmuş tarihi Ohrid şehrini tanıtan bir tur gerçekleştireceğiz. Turumuz esnasında Kiril Alfabesini geliştirmiş 

olduklarına inanılan, 9. yüzyıl Bizans keşişleri Aziz Kirillos ve Metodios Anıtı, Aya Sofya Kilisesi, Roma döneminden 

kalma Antik Tiyatro, St. Klement Manastırı ve St Pantelejmon Kilisesi, Sinan Çelebi Türbesi, Çınar Meydanı, Türk 

Çarşısı, Halveti Tekkesi, Yeni çarşı, Ohrid Pazarı ve Ohrid gölü göreceğimiz yerlerden bazıları. Şehir turumuzun 

ardından serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ile ekstra olarak düzenlenecek Muhteşem manzaralar eşliğinde 

Ohrid Gölü Tekne turu. Turumuzun ardından otelimize transfer ve serbest zaman. Konaklama otelimizde. Akşam arzu 

eden misafirlerimiz ile ekstra olarak düzenlenecek, Makedon Gecesi turu.Turumuzun ardından otelimize transfer ve 

serbest zaman. Konaklama otelimizde. 

Extra Tur :  Matka Kanyonu Turu Kişi Başı 15 Euro 

(19 km)  Bu turumuzda eşsiz doğası ile sizleri büyüleyecek doğa harikası Matka kanyonunda adeta dünyadaki cenneti 

görüp eşsiz fotoğraflar çekebilirsiniz.   



 
 

 
Extra Tur :  Ohrid Gölü Tekne Turu Kişi Başı 15 Euro 

Ohrid’in eşsiz güzelliklerini bir de göl üzerinden görebileceğimiz Muhteşem manzaralar eşliğinde Ohrid Gölü 

turumuzda keyifli vakit geçireceğinizden eminiz. 

Extra Tur :  Makedon Gecesi Turu Kişi Başı 40 Euro 

Balkan yemekleri, dansları ve müzikleriyle süslenmiş eşsiz Makedon Gecesi turu. 

4. Gün : Ohrid  

Kahvaltının ardından serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ile ekstra olarak düzenlenecek, Resne, Manastır turuna 

(69 km) katılabilirler. Dileyen misafirlerimiz için serbest zaman. Konaklama otelimizde.  

Extra Tur :   Resne, Manastır Turu Kişi Başı 35 Euro 

Bu turumuz için öncelikle özel otobüslerimizle Resne’ye hareket ediyoruz. Yolumuz üzerinde bulunan ve İttihat ve 
Terakkinin en ünlü 3 simasından biri Resne’li Niyazi’nin Sarayını ziyaret ediyoruz. Ardından Manastır’a hareket ediyor 
ve Manastır(Bitola) kent gezimiz sırasında; Türk Çarşısını, Bedesten’i, İshak Camiini, Yeni Camii’ yi, Haydar Kadı Camii 
ve gezinin en duygusal anlarını yaşayacağınız Atatürk’ün mezun olduğu Askeri İdadiye ve Atatürk Müzesini ziyaret 
ediyoruz. Turumuzun ardından Ohrid’deki otelimize transfer ve serbest zaman. Konaklama otelimizde.  

 

5.Gün Ohrid – Üsküp  - İstanbul  

Kahvaltının ardından odaların boşaltılması ve rehberimizim bildireceği uçuş saatimize kadar serbest zaman.  Arzu 

eden misafirlerimiz ile ekstra olarak düzenlenecek, St. Naum – Struga turu. (73 km) Akşam rehberimizin belirleyeceği 

saatte havalimanına transfer. Pegasus Havayolları özel seferi ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına hareket. 

İstanbul’a varışımıza istinaden turumuzun sonu. Bir sonraki seyahatinizde görüşmek dileği ile siz değerli 

misafirlerimize veda ediyoruz. 

Extra Tur :   St. Naum – Struga Turu Kişi Başı 35 Euro 

Bu turumuzda öncelikle St.Naum turu için otelimizden hareket ediyor ve muhteşem manzaralar eşliğinde yaklaşık 45 
dakikalık yolculukla St.Naum’a varıyoruz. Burada bölgenin en önemli azizlerinden biri olan St.Naum Manastırı ve Sarı 
Saltuk Türbesini ziyaret ediyoruz. Buradaki enfes manzara adeta nefesinizi kesecek niteliktedir. St. Naum turumuzun 
ardından Ohrid gölünün batı kıyısı yönünde ilerleyerek göl kıyısındaki diğer bir şehir olan Struga’ya ulaşıyoruz. 
Müslüman Arnavutların nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu bu şehirdeki turumuzda, Kara Drim Nehri üzerine kurulu 
Şairler Köprüsü, Şairler Parkı, bu parkta 1974 yılında ünlü şair Fazıl Hüsnü Dağlarca tarafından dikilen dilek ağacı, Çarşı 
ve Hasan Baba Tekkesi göreceğimiz yerler arasındadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Avantajlı Ekstra Tur Paketi 140 € yerine 125 € 

 

Ohrid Tekne Turu 15 Euro + Akşam Yemekli Makedon Gecesi 40 Euro + Resne & Manastır Turu 35 Euro +  

Matka Kanyonu Turu 15 Euro + St. Naum & Struga  (35 Euro) 

KONAKLAMA NOTLARI, UÇUŞ DETAYLARI ve COVID 19 BİLGİLENDİRMELERİ 

*** Otellerinin Giriş saatleri 15:00 – 17:00 arası  / Çıkış saatleri 10:00 – 12:00 arasındadır. 

*** Uçuşumuzun Özel sefer olması sebebi ile uçuş saatleri havalimanı izinlerine bağlı olarak değişkenlik 
gösterebilmektedir. Kesin saat detayları bildirilecektir.  
*** Makedonya ülke girişi ve çıkışında PCR Testi istenmemektedir. Karantina uygulaması 
bulunmamaktadır. 
*** Şehir turlarımız açık havada yürüyerek gerçekleştirilecektir. 

*** Tur otobüslerimiz max. 30 kişi kapasite ile organize edilecek olup, Araçlarımız günlük olarak 
dezenfekte edilmektedir. Araçlarımızda günlük olarak Dezenfektan ve Maske verilmektedir. 

  
 

Dahil Olan Hizmetler 

  Pegasus Hava Yolları Özel seferi ile İstanbul (SAW) – Üsküp (SKP) gidiş, Ohrid (OHD) - İstanbul (SAW) 
dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti,Havalimanı vergileri, 

 Seçilen kategori otellerde 4 gece oda & kahvaltı konaklama, 

 Alan-otel-alan ve şehiriçi transferleri, 

 Ohrid, Kalkandelen (Tetovo), Üsküp şehir turları, 

 Profesyonel Türkçe rehberlik ve asistanlık hizmetleri, 

 Otel vergileri, 

 Turist şehir vergileri, 

 TURSAB mesleki sorumluluk sigortası. 
 

Dahil Olmayan Hizmetler 

 İç hat bağlantı bileti, 

 Seyahat sağlık sigortası, 

 Öğle ve akşam yemekleri, 

 Her türlü kişisel harcamalar ve otel ekstraları, 

 Yurt dışı çıkış harcı bedeli (50 TL), 

 Müze ve ören yerleri girişleri, 

 Şoför tipleri 5 Euro / kişibaşı (isteğe bağlı). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Oteller Tarihler 

2 & 3 

Kişilik 

Odada 

Kişi 

Başı 

 Single 

oda 

Çocuk 

Fiyatı 

(2 – 12 

yaş) 

Bebek 

Fiyatı 

(0-2 

yaş) 

Ohrid : 3* Hotel Cingo 
Üsküp : 3* Konak Hotel 

21.07.2021 25.07.2021 399  € 539 € 399 € 150 € 

Ohrid : 4* Flamengo 

Hotel 

Üsküp : 4* Victoria 

Hotel 

21.07.2021 25.07.2021 449 € 589 € 449 € 150 € 

Ohrid : 5* Inex Gorica 

Hotel 

Üsküp : 5* New Star 

Hotel 

21.07.2021 25.07.2021 499 € 639 € 499 € 150 € 

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR 

 Tur Programımız minimum 30 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir.  Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı takdirde, 
son iptal bildirim tarihi tur kakışına 20 gün kaladır. Katılım yetersizliği nedeniyle İptal edilen tur acenteniz aracılığı il e 
tarafınıza bildirilecektir. 

 Yeterli katılımın olmadığı ancak turun gerçekleştirildiği durumlarda İngilizce rehberlik verilebilir.  
 Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için seçenekli bulunduğu 

durumlarda otel(ler) gezi hareketinden 48 saat önce acenteniz tarafından bildirilecektir.  
 Fuar, kongre, konser, etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’lerden fazla mesafede kullanılabilir . 

Böyle bir durumda, turun hareket tarihinden 15 gün önce acenteniz tarafından bilgi  verilecektir. 
 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. 

 Tur programında dâhil olan hizmetlerden Otelde alınan Kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı kültürüne uygun olarak 
ve genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı bir mönü ile 
sunulmakta olup gruplar için gruba tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir.  

 Tur paketine dâhil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve araç içinden rehber 
anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en fazla 2-3 saatlik turlardır. Panoramik turlar, 
programda belirtilen diğer turlar da dâhil olmak üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler tarafından 
gezilmesine, girilmesine izin verilmeyen veya herhangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği 
takdirde, keza hava şartları nedeniyle turun yapılması imkansız hale geldiği durumlarda bahse konu turların 
yapılamamasından YG Tur sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç girişine izin verilmeyen noktalarda 
imkânlar dâhilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir.  

 Ekstra turlar, servis aldığımız yerel acente tarafından en az 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Yeterli sayı 
sağlanamadığı takdirde geziler yapılamamakta veya ekstra gezi fiyatları, içerik, kullanılacak araç katılımcı sayısına göre 
değişiklik göstermektedir. Ayrıca turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerde ki müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma 
durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir. 

 Ekstra turlar katılımcının isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Tur esnasında düzenlenen ekstra turlara katılmak 
istemeyen yolcular, yol üzerinde bulunan müsait bir dinlenme tesisinde beklemeyi kabul etmiş sayılırlar. Bu yolcular 
ekstra tur başlamadan yol üstü dinlenme tesisine bırakılıp, turun tamamlanması ardından bırakıldıkları noktadan 
alınırlar. 

 Sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için alternatif bilgiler bulunduğu durumda konaklayacağınız 
otel(ler)i gezi hareketinden 48 saat önce öğrenebilirsiniz.  

 Promosyon ve Erken Rezervasyon kampanyalı turlarımızda misafir tarafından iptal ve değişiklik yapılamaz.  
 YG Tur hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne tabidir. Tarifeli ve öze l uçuşlarda 

rötar riski olabilir veya mevcut gezi ve uçuş öncesinde saatler değişebilir. YG Tur bu değişiklikleri en kısa sürede 
bildirmekle yükümlüdür. Yolcularımız uçuş detaylarının değişebileceğini bilerek ve kabul ederek turu satın almışlardır. 
0-2 yaş arası çocuklar alan vergisi ve alan hizmetleri bedeli ödemezler.  

 



 
 

 
VİZE 

 T.C vatandaşları için vize uygulaması yoktur. Vize başvurusu için seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli 
pasaport ile yeterlidir. 

 T.C. yeşil pasaportu ile seyahat edecek misafirlerimizin, eğer pasaportlarının alınış tarihi 10 yıldan eski ise; pasaportlarını 
yenilemeleri gereklidir. Aksi halde gidecekleri ülkeye kabul edilmeyebilirler ve/veya havayolu firması tarafından uçuşları 
gerçekleştirilmeyebilir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir.  

 Pasaport polisinin sizi ülkeye sokmama yetkisi vardır. Bu durumdan YG Tur  sorumlu değildir, sorumluluk yolcuya aittir.  
 Yırtık, yıpranmış, ıslanmış ve/veya benzeri tahribat(lar)a uğramış pasaportlar nedeniyle ziyaret edilecek ülk e sınır 

kapısında gümrük polisi ile sorun yaşanmaması adına; anılan pasaportların yenilenmesi ve T.C. vatandaşlarına vize 
uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin yeni pasaportta olması gerekmektedir. Aksi durumda sorumluluk yolcuya aittir.   

 18 yaşından küçük misafirlerimiz tek başlarına ya da yanlarında anne ya da babadan sadece biri ile seyahat ederken ülke 
giriş-çıkışlarında görevli polis memurunca anne-babanın ortak muvafakatini gösterir belge sorulması ihtimali 
olduğundan; 18 yaş altı misafirlerimizin ve anne-babalarının bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ederiz.  

 
 
 
 


