
 
 

 

 

 

KARAKÖY–BANKALAR CADDESİ –PERŞEMBE PAZARI-TOPHANE 

09.15 Harbiye Radyoevi önünde buluşma. 
09.30 Hareket  
10:00'da diğer semtlerden gelecek misafirlerimiz için Tophane  Kılıç Ali Paşa 
Camii'nin avlusunda buluşma.  
10.05 Tophane, Tophane Çeşmesi,   
10.15 Kılıç Ali Paşa Camii, Hamamı ve Medresesi,   
10.45 Türk Ortodoks Patrikhanesi,  Aya Andrea Rus Kilisesi , Fransız Geçidi,  Süslü 
Karakol, Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi,  St. Benoit Lisesi, Surp Hisus Pirgiç Ermeni 
Katolik Kilisesi ,   
12.00 Yeraltı Camii,  Ziraat Bankası Binası,  Nordstern Han,  
12.45 Saliha Sultan Sebili, Ceneviz Surları, Sokollu Mehmet Paşa Camii, Fatih 
Bedestanı 
13.30 Arap Camii 
14.00 Bankalar Caddesinin meşhur Esnaf Lokantasında öğle yemeği (Ekstra) 
14.45 Yemekten sonra St.Pier Han, Avusturya Lisesi (St.Georgs-Kolleg),  Kamondo 
Merdivenleri, Kamondo Malikanesi,  
15.30 (Eski Osmanlı Bankası Binası) Salt Galata gezilecek yerler arasındadır. 
Burada yaşanan olaylar, hikayeler ise sizleri eskilere götürecektir.  
17.00 Civarlarında gezimizin sonu ve bir başka gezide buluşmak ümidiyle vedalaşma  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
ÜCRET : 100.00 TL (min 14 kişi) 
 
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ : 

**D2 Belgeli Kültür ve Turizm Bakanlığı vasıflarına uygun Özel araç transferleriniz 

** Araştırmacı yazar (İlham Seyyale) eşliğinde anlatım 

**Kulaklık sistemi. 

 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

**Güzergah üzerinde verilecek molalarda ki yiyecekler ve içecekler 

** Öğle yemeği ve yemekte alınacak içecekler 

 

DİKKAT EDİLECEK HUSULAR 

**Programda yürüyüş olacaktır. Bunu dikkate alarak hazırlıklı gelin. 

**Mevsim koşullarını düşünerek giyinin (Şal, polar/kazak, şapka, yağmurluk vb.) 

**Camii girişleri olacağı için Eşarp ve uzun elbise bulundurmanızda yarar vardır. 

Camii girişlerinde bunları temin etme olasılığımızda vardır. Şahsi uzun etek pantolon 

veya giysi üstüne rahatça giyilen Ferace hijyen açısından bulundurmanızda yarar 

vardır  

**Geziye gelirken her ihtimale karşı yağmurluk veya şemsiye almayı kesinlikle 

unutmayın. 

**Ínceden kalına doğru bir giyimi tercih edin (yürüdükçe terler, durduğunuzda 

üşüyebilirsiniz) 

**Ayakkabınız yürüyüşe uygun olsun (Altı düz veya spor ayakkabı) iyi olur. 

**Küçük bir sırt çantanız yada bel çantası bulunsun (yürüyüş sırasında elleriniz boş 

olmalı.) 

**Yanınıza, su ve enerji verici yiyecekler alabilirsiniz. 

**Varsa ilaçlarınız. 

**Fotoğraf/Video çekiyorsanız yeterince film, yedek pil, CD kart 
 

REZERVASYON / İPTAL / İADE KOŞULLARI: 
 Rezervasyon için turun tüm bedelinin ödenmiş olması gerekmektedir. 
 Turun başlangıç tarihinden 5 iş gün öncesine kadar yapılan iptallerde ücretin 

tamamı iade edilecektir. 
 Tur başlangıç tarihinden 4 iş günü ile son 2 iş günü arasında gerçekleşen 

iptallerde tutarın %55’i iade edilir. 
 Turun başlangıç tarihinden önceki 48 saatten daha kısa sürede gerçekleşen 

iptallerde herhangi bir geri ödeme söz konusu değildir. 


