
GRUP TURLARI

Osmanlı Bizans Eserleri Turu
Öğle Yemeği Dahil Tam Gün Tur

İstanbul, çok kültürlü bir mimari ve yaşam deneyimi sunan eşsiz bir şehirdir. Osmanlı ve Bizans Eserleri Turu ile kentin zengin kültürel 
arkaplanını bir günde keşfedebilir ve yaşayabilirsiniz.

Yerebatan Sarnıcı, dünyanın eşsiz yeraltı müzelerinden biri olan ve aynı zamanda saray mermerleri, iç aydınlatması, zarif akustiği ve eşsiz 
mimarisi ile Yeraltı Sarayı olarak da bilinir. Sarnıç, Bizans İmparatorluğuna ihtiyaç duyduğu su kaynağını sağlamak amacıyla inşa edilmiş ve 
1987 yılında müze olarak ziyaretçilere açılmıştır.

Yerebatan Sarnıcı'nın ziyaretinden sonra, Topkapı Sarayı kapısının yanında inşa edilen eski ahşap evlerden geçerek Osmanlı döneminde okul 
olarak kullanılan Caferağa Medresesi'nde kısa bir mola vereceğiz. Medrese şimdilerde Osmanlı sanatlarından ebru ve hat sanatı gibi dallarda 
öğrencilere eğitim verme faaliyetlerini yürütmektedir. Yerel sanatçıları izlerken Türk Kahvenizi yudumlayabilirsiniz.

Topkapı Sarayı'nın kapısı, imparatorlar tarafından yapılmış başyapıtlara hayran kalabileceğiniz medreseden sadece birkaç adım ötededir. 
Saray, Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi olarak hizmet veren ve Osmanlı sultanlarına ev sahipliği yapan 400 yılı aşkın bir süredir Boğaz'ın 
turkuaz görüntüsüne hakim bir tepede İstanbul'un göz alıcı ve ünlü tarihi mekanlarından birinde yer almaktadır. Topkapı Sarayı, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin ilk müzesidir ve mimari yapıları, çeşitli koleksiyonları ve 300.000'den fazla belgeden oluşan arşivi ile dünyanın en büyük 
saray müzeleri arasında yer almaya devam etmektedir.

Öğle yemeği, ünlü bir Türk restoranı olan Konyalı'da Boğaz'a bakan sarayın son avlusunda servis edilecektir. Menüyü aşağıda bulabilirsiniz:

Kişi Başı Ücret

160 $  KDV Dahil

1

Öğleden sonra Haliç'in içinden geçip, Meryem Ana ve İsa Mesih'in yaşamını betimleyen en yüksek Bizans mozaikleri seviyesine şahit olabileceğiniz 
Kariye Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Özellikle olağanüstü iç mekanı ile alçakgönüllü dış görünümü arasındaki çelişkisi ile, burası ziyaretçilere unutulmaz 
bir deneyim yaşatmaktadır. Bu iyi korunmuş 11.yüzyıldan kalma Yunan Ortodoks Kilisesi, büyüleyici Bizans mozaiklerinin en güzel örnekleriyle sizi 
çok etkileyecektir.

Kariye Müzesi'nden 20 dakikalık fotoğraf yürüyüşü bizi Fener Rum Patrik Kilisesi'ne götürecektir. Bu onursal kurum 250 milyon inançlı Ortodoks 
dünyasının ruhani merkezidir. Patrikhane, 1602 yılında şuanda mevcut bulunan bu konuma taşınmış ve 1800'lü yıllarda restore edilerek günümüz 
görüntüsüne kavuşmuştur.

Kongre Vadisi'ne dönüşte, tanık olduğunuz tüm bu güzellikleri yeniden görmek isteyeceksiniz.

Klimalı araçlarla ulaşım, İngilizce konuşan rehber, giriş ücretleri, öğle yemeği ve içecekler 

ANA YEMEK
Karışık Şiş Kebap 
(Tavuk ve Et)

TATLI
Sütlü Puding

İÇECEK
1 şişe alkolsüz içecek ve 
su

BAŞLANGIÇ
Peynirli Börek 
Mevsim Salata

MENÜ
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Kişi Başı Ücret

160 $ KDV Dahil

Klimalı araçlarla ulaşım, İngilizce konuşan rehber, giriş ücretleri, öğle yemeği ve içecekler 

08:15
Çırağan Palace Kempinski'den ayrılış

10:00
Topkapı sarayı ziyareti

14:00
İlk ziyaret noktası Hipodrom ve 
Sultanahmet Camii 

09:00
İlk ziyaret noktası Yerebatan 
Sarnıcı

12:00
Konyalı restaurantta Boğaz 
manzaralı öğle yemeği

15:00
Ayasofya ziyareti

17:00
Çırağan Palace Kempinski'ye varış

09:30
Soğuksu Caddesi'nde yürüyüş ve 
Caferağa Medresesi'ne kısa ziyaret

13:30
Tarihi yarımaadaya varış 
(Sultanahmet)

16:00
Kongre vadisine geri dönüş

GÜZERGAH

Minimum 4 katılımcı gereklidir.
Topkapı Sarayı her Salı kapalı olduğu için Salı günleri hariç her gün "Osmanlı Bizans Eserleri" turu gerçekleştirilecektir.!




