GALATA TOPHANE KARAKÖY

Tur Kodu : BKL172
Zorluk: GALATA TOPHANE KARAKÖY
1 gün
225 ₺ 'den başlayan fiyatlar
●
●
●
●
●

İstiklal Caddesi & Narmanlı Han & Tünel binası & Asmalı Mescit & Galata Mevlevihanesi
Alman Lisesi & Kırım Kilisesi, Doğan Apartmanı
Galata Kulesi
Fransız geçidi veTarihi Karaköy Karakol Binası
Türk Ortodoks Patrikhanesi

Covid-19 bulaşma durumu detayları için buraya tıklayınız. İade edilebilir diğer tüm konularla ilgili detaylar için buraya tıklayınız.
●

Program

1. Gün - GALATA & TOPHANE & KARAKÖY
Turumuz 10.00da Tünel Meydanı’ndaki İsveç Konsolosluğu önünde başlıyor.
İstiklal Caddesi’nin sonundan başladığımız gezimizde sırasıyla Narmanlı Han, Tünel binası, Asmalı Mescit ve Galata
Mevlevihanesi görüldükten sonra Serdar-ı Ekrem Sokağı’na iniyoruz. Son yıllarda hızla değeri yükselen konutlarıyla bu sokak
Alman Lisesi, Kırım Kilisesi ve Doğan Apartmanı gibi pekçok ilgi çekici yapıya sahiptir. Sokağın sonu “Hazerfen Ahmet
Çelebi’nin tepesinden atlayarak Üsküdar’a kadar uçtuğu” Galata Kulesi meydanına açılır.
Sonrasında sırasıyla Bereketzade Camisi, St.George Okulu ve İngiliz Denizciler Hastanesi’ni görerek, eskiden bir sinagog iken
şimdi bir sanat galerisi olarak ziyaret edilebilen Schineidertempel’ı gezeceğiz.
Yüksek Kaldırım Caddesi üzerindeki Aşkenaz Sinagogu ve Minerva Hanı da görülerek
Karaköy’e ulaşacağız. Karaköy-Tophane arasındaki sokaklarda dolaşırken her köşebaşında başka bir dini yapı gözümüze
çarpacak; Ermeni Katolik, Türk Ortodoks, Ermeni Gregoryen, Rus Ortodoks, Latin Katolik Kiliseleri gibi.. Fransız geçidi veTarihi
Karaköy Karakol Binası’nı da görerek -müsaitlik durumuna göre- Türk Ortodoks Patrikhanesini ve Rus Çatı
kiliselerinden birisini (Apostol Andreas veya Ayios Panteleymon) ziyaret edip, İstanbul’un tek Yeraltı Camisi’ni de gezerek öğle
yemeğine geçiyoruz. (Cami ziyareti için kadın katılımcıların başörtüsü ya da şal tarzı bir örtü getirmeleri gerekmektedir. Camilere
girerken ayakkabılar çıkartılır. Çorap üzerine galoş giyebilir. Ancak ayakkabı üzerine galoş olmaz).
Öğle yemeğini İstanbul’un en meşhur “salaş” balık restoranlarından birisi olan Akın Balık’ta alacağız. (Öğle yemeği lokanta
menüsünden alakart olarak alınacaktır. Ücreti katılımcılara aittir.)
Yemekten sonra gezimizin ikinci kısmı başlıyor. Bankalar Caddesi’nin tarihi hanları ve binaları, Kamondo Merdivenleri, Podesta
Sarayı, St.Piyer Hanı, eski Ceneviz yapıları, Dominiken Kilisesi, D’Aronco Çeşmesi, İtalyan Sinagogu ve Galata
Surları’nı görerek Arap Camisi’ne ulaşıyoruz. “Kiliseyken mi cami oldu? Yoksa önce camiydi sonra kilise oldu da en son yine camiye
mi döndü” tartışmalarının hala devam ettiği İstanbul’un bu gizemli ibadethanesinide gördükten sonra gezimizin sonunda Azapkapı
Camisi’ni de görerek 16.00 civarında Yenikapı-Levent Metrosu “Haliç İstasyonu” önünde gezimizi bitiriyoruz.
Konaklama Yeri
-

Önemli Bilgiler
SİGORTA :
●

Bukla Tur yasa gereği Acenta iflası ve hizmetlerin yerine getirilmemesine karşı tur ücreti ile sınırlı zorunlu sigorta yaptırır, Ferdi
kaza ve seyahat sigortaları istek üzerine bedeli karşılığında yapılır.

----------------------------------------------------------------

ÇOCUK İNDİRİMİ :
●

Her ailede "en fazla bir" 0-12 yaş arası çocuğa "çocuk indirimi" uygulanır.

---------------------------------------------------------------TALEPLER :
●

Sahada operasyon sırasında bazı misafirlerimizin ‘ofisten bana böyle söz verildi’, ‘ofiste bana farklı söylendi’ gibi talepleri
olmaktadır. Bazen bu talepler asla ofisten söylenmemiş, söylenemeyecek talepler olabilmektedir. Dolayısı ile bir talebiniz
olduysa ve size bir söz verildiyse bunu yazılı olarak talep ediniz. Yazılı olarak verilmeyen sözler kesinlikle
değerlendirilmeyecektir.

--------------------------------------------------------------TUR KAYIT KOŞULLARI :
●

Rezervasyon sırasında tur bedelinin %50'si depozito alınır. 30 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.

ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN TURLAR :
●

Rezervasyon sırasında tur bedelinin %50'si veya tamamı ödenecek şekilde iki fiyat verilir. Tüketici/tüketiciler hangi tür ödeme
yapacaklarına kendileri karar verip firmamıza bildirir. 60 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.

----------------------------------------------------------------

İPTAL KOŞULLARI :
Mücbir haller dışında Bukla, ilgili turun yeterli sayıya ulaşamaması dışında turu iptal etmez. Bukla tur tarafından iptali halinde
sadece tur ücreti iade edilir.
● Kişiler tur hakkını 7 gün öncesinden bir başka kişiye devredebilir.
●

YURT İÇİ TUKETİCİ TARAFINDAN :
Turun başlamasına 30 gün kalaya kadar yapılan iptallerde tüm ödeme,
Turun başlamasına 29-15 gün kalaya kadar yapılan iptallerde vergi, sigorta vs. gibi bedeller düşüldükten sonra kalan meblağın
%50'si iade edilir.
● Turun başlamasına 15 günden az sürede yapılan iptallede ise tüketiciye hiçbir iade yapılmaz.
●
●

----------------------------------------------------------------

KOŞULLAR:
●
●
●

Kampanyalı dönemlerde çocuk indirimi de dahil olmak üzere hiçbir indirim geçerli olmaz.
Aynı anda 2 indirim uygulanmaz. (Ör: Grup ve çocuk indirimi
Bukla Tur tur dinamiklerinden yaralanma, hastalık, ekipmanın arızası, izinler, hava koşulları, grup yapısı, müze ve ören
yerlerinin kapatılması/kapalı olması gibi nedenlerden dolayı tur programında genel akışı ve paket içeriğini bozmayacak şekilde
düzenleme ve değişiklik yapma hakkını rehberlerine vermiştir. Katılımcı tur programının esaslı değişimi durumunda cayma
hakkını kullanabilir. Bu durumda Tursab Kütahya Çizelgesi kuralları uygulanır.

---------------------------------------------------------------1618 NOLU YASA :

●

Tur hizmetleri Tursab üyesi seyahat acentaları dışında hiçbir kişi ve kurum tarafından yapılamaz. Özellikle sosyal medya
üzerinden açılan sayfalara itibar etmeyin, suça ortak olmayın. DERNEKLER, OKULLAR, ŞİRKETLER, KİŞİLER,
REHBERLER, KULÜPLER, VAKIFLAR TUR DÜZENLEYEMEZ! YASAYA AYKIRI BİR SUÇTUR!

Fiyata Dahil Olanlar
●
●
●
●

Profesyonel Kokartlı Kültür Rehberliği
Ziyaret edilen yerler için verilen bağışlar/tipler
15 kişi ve üzeri gruplarda Kulaklık Sistemi
KDV

Fiyata Dahil Olmayanlar
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Öğle yemeği
Ulaşım
Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri

