
 

 

 

 
İSTANBUL / ISTANBUL 

İstanbul: Haliç Kıyıları-1 “Zeyrek, Ayakapı, Fener ve Balat” 
Istanbul: Shores of Golden Horn-1 “Zeyrek, Ayakapı, Fener and Balat” 

24 Ocak 2021 / 24 January 2021 
Günlük Keşif / Daily Discovery 

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

 Zeyrekhane 
İbadethane Arkası Sk. No:10 Fatih (Taksim yönünden Unkapanı yönüne giderken Atatürk / 
Unkapanı Köprüsü’nü geçtikten 200mt sonra sağdan yukarıya çıkılarak ulaşılıyor) 

10:00 Tur başlangıç; Zeyrek… 
 Zeyrek: Pantokrator Kilisesi & Zeyrek Camii 
 Ayakapı: Marangozhane ve Atölye Kafası* Çay & Kahve molası ile… 

*Ayakapı Şapeli 
 Fener*: Özel Maraşlı Rum İlköğretim Okulu, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Fener Rum 

Lisesi ve Bulgar Ortodox Kilisesi “Sveti Stefan” 
*Perispri Lezzet Hane 

 Öğle Yemeği: Kahve Bahçesi (Deliler Kahvesi), Balat “Sosyal Sorumluluk Projesi” 
 Balat: Çıfıt Çarşısı* ve Merdivenli Yokuş 

*Mare Mosso 
16:45 Deliler Kahvehanesi* “Sosyal Sorumluluk Projesi” 

*Görüyorsan, Duyuyorsan, Sorumlusun. Burası, gönüllülük esasına göre yaşamaya çalışan bir 
kahvehanedir. Bedava bir kahvehane ya da sosyal merkez değildir. Burada gönlüyle ya da 
emeğiyle çalışanlar ve müşteriler hesabını öder. Çünkü… 

18:00 Tur bitiş; Deliler Kahvehanesi (yaklaşık bitiş saatidir) 
 
FİYAT: 

 TL 125,00 / 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 Escortu 

 
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

 Ulaşım: Tüm kaşifler buluşma yerine kendi imkanlarıyla gelirler ve keşif bitimi kendi 



 

 

imkanlarıyla dönerler 
 Sabah Kahvesi (opsiyonel), Çay & Kahve (opsiyonel) ve Öğle Yemeği 
 Müze ve ören yeri giriş ücretleri* 

Müzekart** ile yapılacak ziyaret yoktur. 
*Tüm keşif noktalarına giriş (bazıları dışardan görülecektir) ücretsizdir; bağış yapılabilir. 

 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*: 
24 Ocak İstanbul 6°C / Güneşli – Parçalı Bulutlu arası 
*Keşif tarihi öncesi duyurulacaktır… 
 
FAYDALI BİLGİLER: 

 Kıyafet: Rahat yürüyüş ayakkabısı/spor ayakkabı, bol/cepli pantolon veya tayt, 
yemeni/bandana, yağmurluk/anorak ve cami ziyareti için eşarp/başörtüsü 

 Ulaşım: Özel araçlarıyla gelecek olanlar araçlarını Zeyrekhane girişindeki otoparka 
bırakabilirler. 

 Alternatif mekanlar ziyaret edileceği için muhtelif sürprizler olabilir; mekanların kapalı 
olması, tadilat, görevlinin bulunamaması gibi… 

 
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… 


