ŞEHR-İ İSTANBUL - FENER BALAT AYVANSARAY

Tur Kodu : BKL73
Zorluk: ŞEHR-İ İSTANBUL - FENER BALAT AYVANSARAY
1 gün
225 ₺ 'den başlayan fiyatlar
●
●
●
●
●

Profesyonel rehberlik
Edirnekapı
Fener ve Balat sokakları
Aya Nikola, Fener Rum Patrikhanesi, İbadethaneler, kiliseler, okullar...
Yürüyerek İstanbul

●

Program
1. Gün - FENER & BALAT & AYVANSARAY
Gezimiz 09.30'da Cibali'deki "eski tütün deposu" olarak da bilinen Kadir Has Üniversitesi içindeki Rezzan Has Müzesi kantininde
buluşmayla başlayacaktır. (Buraya en kolay ulaşım Yenikapı-Taksim-HacıOsman metrosunun Haliç istasyonunda inerek
sağlanabilir)
Önce kapsamlı bir restorasyonla eski bir sanayi kuruluşundan nitelikli bir eğitim kurumuna dönüşen bu yapıyı gezeceğiz. Rezzan
Has Müzesi'nin Dünya çapında kendisinden söz ettiren Urartu Takıları Koleksiyonu'nu görerek Cibali sokaklarında yürüyüşümüz
başlayacak. Tarihi Cibalikapısı ve Cibali Karakolu'nu görüp Gül Camisi'ne geçeceğiz. Bizans'ın gösterişli kiliselerinden birisiyken
fetihten sonra camiye çevrilmiş bu yapı , özellikle iç süslemeleriyle sizi çok şaşırtacaktır.
Sırada Ayakapı Noel Baba (Aya Nikola) Kilisesi var. Hristiyan dünyasının en önemli azizlerinden birisi olmasını yanında Hristiyan
olmayanlarca da çocuklara hediye getirmesi ve darda kalanlara yardım etmesiyle bilinen Pataralı hemşehrimiz Aziz Nikola'nın
hikayesini burada dinleyeceğiz. Buradan sonraki durağımız Fener Rum Patrikhanesi Aya Yorgi Kilisesi olacak. Dünya
Ortodoksluğunun merkezi olan Patrikhanenin dinsel ve siyasal hikayesi ilginizi eminiz ki çok çekecektir. Patrikhane
gezisinden sonra eski Fener sokaklarında yürüyerek tarihi dokuyu inceleyeceğiz. Sırasıyla Kantemiroğlu Sarayı kalıntıları,
Sancaktar yokuşu, Fener Rum Lisesi (Kırmızı Okul) ve Mesnevihane'yi gördükten sonra hüzünlü hikayesi ve ilginç mimarisiyle Sizi
çok etkileyecek olan Moğolların Azize Mariası Kilisesi'ni ziyaret edeceğiz. Yovakimyan Okulu'nu da görerek öğle yemeğine
geçeceğiz.
Öğle Yemeğimizi ufak, şirin ve yemekleri de bir o kadar lezzetli bir semt lokantasında alacağız.
Yemek sonrası istikametimiz Balat olacak. Eski Balat sokaklarında yapacağımız yürüyüşümüzde birbirinden ilginç mimari örnekler
görme ve fotoğraflama şansınız olacaktır. Eski zaman İstanbulunda ağırlıklı olarak Musevi cemaati mensubu kişilerin yaşadığı
Balat'ta Çana, Yanbol ve Ahrida Sinagoglarını görüp hikayelerini dinleyeceğiz. Surp Hraştagabed Ermeni Kilisesi ve Ferruh
Kethüda Camisi'ni de görerek -gezimizin son semti olan- Ayvansaray'a geçiyoruz. Burada Hz.Cabir Camisi görüp; Rumların
Dünyadaki en önemli ayazmalarından birisi kabul edilen, mucizevi Meryem Ana ikonasıyla (Panagia Blaherna) tüm dünyada tanınan

Blaherna'yı da ziyaret ederek gezimizi 16.00 civarında Ayvansaray'da 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/bahşişler
15 kişi ve üzeri gruplarda Kulaklık Sistemi
KDV

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

