
 

 

 

 
İSTANBUL / ISTANBUL 

İstanbul: Dolmabahçe Sarayı ve Deniz Müzesi 
Istanbul: Dolmabahce Palace and Naval Museum 

11 Haziran / June 2023 
Yarım Günlük Keşif / Half Day Discovery 

 
TUR PROGRAMI: 
Yarım Günlük Keşif (araçsız) / Half Day Discovery (on foot) 
09:30 Buluşma ve Sabah Kahvesi; keşif programı ile… 

 Dolmabahçe Sarayı Saat Kulesi Kafeterya 
Meclis-i Mebusan Cad. Dolmabahçe Sarayı (Dolmabahçe Sarayı ana giriş güvenlik kontrol 
noktası sonrası 1.avluda) 

10:00 Tur başlangıç; Dolmabahçe… 
 Dolmabahçe Sarayı: Selamlık ve Harem, Saat Kulesi ve Dolmabahçe Camii 
 Deniz Müzesi 

14:00 Tur bitiş: Beşiktaş (yaklaşık bitiş saatidir) 
 
FİYAT: 

 TL 200,00 / kişi başı 
*Küçük kaşiflerimiz (00-10 yaş) araçta koltuk işgal etmemeleri (araçlı keşiflerde) ve ayrı bir 
öğle yemeği almamaları (yemek dahil keşiflerde) durumunda ücretsizdir. Sadece müze giriş 
ücreti (çocuklara ücretli olan müzelerde) öderler. 

 
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER: 

 Rehberlik 
 Tur Asistanı 

 
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

 Ulaşım: Yürüyüş turudur. Araç kullanılmayacaktır. 
 Sabah Kahvesi (opsiyonel) 
 Müze ve ören yeri giriş ücretleri* 

Müzekart** ile yapılacak ziyaret yoktur. 
 Alışveriş ve kişisel harcamalar 
 Bahşişler 

*Müze giriş ücretleri için http://dosim.kulturturizm.gov.tr/giris-ucretleri 
**Müzekart geçerli olan müzeler için https://muze.gov.tr/muzeler 
 
HAVA DURUMU*: 
11 Haziran İstanbul  
*Keşif tarihi öncesi duyurulacaktır… 



 

 

FAYDALI BİLGİLER: 
 Kıyafet: Rahat yürüyüş ayakkabısı/spor ayakkabı, bol/cepli pantolon veya tayt, 

yemeni/bandana ve cami ziyareti için eşarp/başörtüsü 
 Ulaşım: Tüm kaşifler buluşma yerine kendi imkanlarıyla gelirler ve keşif bitimi kendi 

imkanlarıyla dönerler. Özel araçlarıyla gelecek olanlar araçlarını Dolmabahçe Sarayı 
girişindeki otoparka veya Kabataş/Setüstü bölgesindeki otoparklara bırakabilirler. 

 
KATILIM ve İPTAL KOŞULLARI: 

 Katılım, ödemenin yapılması ile kesinlik kazanır 
 Keşif tarihine; 

 3 gün kala katılımın iptal edilmesi durumunda keşif bedelinin %50si iade edilir 
 1 gün kala katılımın iptal edilmesi durumunda iade yapılmaz, ancak kaşifin hakkı bir 

başka keşifte kullanılmak üzere saklı kalır 
 1 günden az kala katılımın iptal edilmesi durumunda iade yapılmaz, hak saklı kalmaz; 

ödeme geçerliliğini yitirir 
 Keşfin mücbir sebeplerden dolayı yapılamaması veya eksik yapılması durumunda Nehirle 

Akarken Keşifler Kulübü sorumlu tutulamaz 
 
ÖDEME: 

 Keşif ücreti, keşif tarihinden 3 gün önce açıklama kısmına “keşif (tur) adı ve tarihi” yazılarak 
banka havalesi ile ödenebilir. Şehir keşiflerinde kredi kartı ödeme seçeneği yoktur. 
Banka Adı & Kodu: Denizbank & 0134 
Şube Adı & Kodu: 1.Levent & 9630 
Hesap Adı & IBAN No - TL: İlker HOROZCU 
Hesap No: 9630-3039449-351 / IBAN No: TR53 0013 4000 0030 3944 9000 07 

 
GENEL BİLGİLENDİRME: LÜTFEN NOT ALINIZ… 

 Tura katılım minimum 10 kişidir. 
 Keşif programında, içeriği bozulmamak kaydıyla belirtilen sıralama değişebilir. 

 
NOT: Nehirle Akarken Keşifler Kulübü, Cangezi çatısı altında bir “Keşifler Kulübü”dür… / Nehirle 
Akarken Discovery Club is a subsidiary of Cangezi… 


