
GÖRÜLECEK YERLER ve PROGRAM:

Gezi, 25 Kasim cumartesi günü10.00’da Kariye Müzesi önünde buluşarak başlayacak, yürüyüş 
turu olarak devam edecek ve 16.30 civarında Fener'de Patrikhane'de bitecektir.
28 Kasım salı günü gerçekleşecek olan turumuz ise saat 09.00 da başlayacak ve yemek molası 
vermeden saat 14.00 de bitecektir. (Okul çıkış saatini göz önüne almak istedik)

• Kariye Müzesi, (Naos restorasyon nedeni ile kapalıdır)
• Tekfur Sarayı, (Restorasyon çalışmaları devam ettiğinden dışarıdan anlatım yapılacaktır)
• Eğri Kapı ve cellat mezarları
•       Panayia Vlerma Ayazması,
• Surp Hreşdagabet Kilisesi,
• Moğolların Meryemi - Kanlı Meryem Kilisesi,
• Boğdan-Kantemir Sarayı,
• Fener Evleri,
• Fener Patrikhanesi.

Günseli Ateşok Kimdir?
Istanbul’da dogdu ve büyüdü. Istanbul Üniversitesi  Arkeoloji ve Sanat Tarihi bolumunu bitirdi. 
Yüksek lisansını Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde yaptı. Şu an Anadolu 
üniversitesi tarım bölümü öğrencisidir. 1986 senesinden beri fransızca dilinde profesyonel turist 
rehberliği yapmaktadır. Rehberlik dışında Maison française dergisinde ve Bilgi Üniversitesi 
Santralistanbul müzesinde çalıştı. Fransızca dışında Ingilizce ve Ispanyolca da bilmektedir.

Notlar:
• Gezilerimiz küçük gruplarla gerçekleştirilmektedir. Ve kontenjan sınırlıdır, bir an önce 

rezervasyon yapmanızı öneririz.
• Gezi, havanın yağışlı olması durumunda da gerçekleştirilecektir. Cami ziyaretleri icin 

yanınızda bir başörtüsü bulundurunuz. 
• Programda bulunan bazı yerlere giriş, özel mülk olması veya restorasyon 

çalışmalarından ötürü zaman zaman mümkün olmayabilmektedir. Bu gibi durumlarda 
anlatım dışardan yapılacaktır.

• Katılımcıların 10 kişinin üzerinde olması halinde, gezi esnasında katılımcıların 
anlatılanları rahatlıkla duyabilmesi için kişiye özel kulaklık dağıtılacaktır.

• Bu gezi, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli A Grubu Seyahat Acentası olan Lite Tur 
Seyahat Acentesi tarafından gerçekleştirilmektedir. (Belge No: 4211)

Ücret: Kişi Başı: 80 TL ve -12 yaş 1.cocuk ücretsiz, 2.cocuk 40 TL. 
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Rehberlik hizmeti ve çay - kahve ikramı
Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler: Müze girişleri, ulaşım, öğle yemeği ve kişisel harcamalar
Rezervasyon: Katılmak için rezervasyon yapmak ve tur ücretini ödemiş olmak gerekmektedir. 
Lütfen kayıt fişini doldurarak bize mail ile iletiniz. Size banka ve tur bilgilerinin olduğu bir ön 
konfirmasyon maili iletilecektir.

Rezervasyon yapmak için info@clubpapyon.org adresine mail atmanız rica olunur. 
Bilgi icin 0532 612 8596 numaralı telefondan Hale ATEŞ ile iletişim kurabilirsiniz.
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