Yaz dönemi
indirimi
bu yıl erken
başladı
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Yıl: 2 Sayı: 15

 Türkiye’nin sahil kıyısındaki otellerde yaz

dönemine göre yüzde 40’tan başlayan
indirimli fiyatlarla tatil satın alınabilmesine
imkân tanıyan erken rezervasyon bu yıl
aralık ayında başladı. Her ayın sonunda
indirim oranı biraz daha düşecek olan
sistemde sigortaya dikkat etmek gerekiyor.

Sömestr’de
‘ailecek’
tatil keyfi!

Öğrencilerin 23 Ocak’ta
vereceği sömestr tatili,
ailece kaçış için bir
fırsat olabilir. Bunu
değerlendirmek isteyenlere
yönelik yerli ve yabancı
kayak noktaları ile denize
girme garantisi veren sıcak
ülke turlarını hazırladık

NEFES ALMA DÖNEMİ

DENİZLİ TUR BİLE VAR

Öğrenciler 23 Ocak ile
6 Şubat tarihleri arasında ders
programlarına sömestr arası
verecek. Bu ara öğrencilerin
olduğu kadar aileleri için de kısa
bir nefes alma dönemi anlamına
geliyor. Sömestr döneminde
çocuklarıyla birlikte tatile çıkma
planları yapan ailelere yönelik
birçok alternatif mevcut...

Kar seviyesi hızla artan
yurtiçi ve yurtdışındaki kayak
merkezlerinde güzel bir kış
tatiline, kültür turları da önemli
bir alternatif oluşturuyor. Yurtdışı
turlara bakılınca ise İtalya,
Paris Disneyland gibi yerler
popülerliğini korurken Dubai ve
Mısır’daki tatillerde kış ortasında
denize bile girilebiliyor!
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Ece’nin tatil
tercihi: Sıcak
ve maceralı...
 Podyumların güzel yüzü Ece
Gürsel tatil seçimi için ‘sıcak
ve maceralı’ yerleri tercih
ettiğini söylüyor. Amerika
turu yaptığında alışverişe
doyamadığını anlatan Gürsel,
7 valizle döndüğü gezisini
unutamıyor. En iyi tatil
arkadaşının ablası olduğunu
söyleyen Gürsel, Türkiye’de
Sapanca’ya kapanıp yazmayı
sevdiğini belirtiyor.

haberi

sayfa 8
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Ocak sonuna
kadar ‘gemide
tatil’ fırsatı
Son yılların en popüler seyahat
seçenekleri arasına giren gemi turlarını
düzenleyenlerin sayısı oldukça arttı.
Vizesiz olarak gidilebilen Ege - Adriyatik,
Yunan Adaları, Dalmaçya Sahili ile Batı
Akdeniz, Doğu ve Batı Karayipler, Ege –
Akdeniz, Baltık ve İskandinavya turları
acentelerin tur programlarına girdi.
Rekabete bağlı olarak gelişen çok uygun
fiyatlı tur seçenekleri, eskiden sadece
maddi durumu çok iyi olan tatilcilere hitap
ederken artık maaşlı çalışan kesimin de
rahatlıkla faydalanabileceği ekonomik
koşullarda satılıyor. Gemi turu düzenleyen
şirketlerden birisi olan Prontotour,
31 Ocak’a kadar yapılacak kayıtlarda
300 Euro’ya varan indirim fırsatı sunuyor.
www.prontotour.com

DorukKaya pistinde
4 dakikada zirveye
Henüz sömestr tatili planı
yapmamış kar tutkunları
için DorukKaya Ski &
Mountain Resort ideal bir
tatil mekanı olarak dikkat
çekiyor. Kayak ve
snowboard tutkunların
vazgeçilmez adresi olan
otel, Türkiye’nin ilk
snowparkına evsahipliği
yapıyor. 1.5 milyon
metrekareye sahip pist
alanı ve Türkiye’de ilk

Yunan Adaları’na yüzde 10 indirim
Yol yorgunluğu yaşanmaması, birçok farklı
damak tadına uygun yemekler, duty free ve
casino imkanı ile popüler olan gemi turları
199 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa
sunuluyor. Prontotour’da 31 Ocak 2012’ye
kadar yapılacak kayıtlarda kabin başı 300
Euro indirim fırsatı var. Gemi seyahatinin
tadını bilen ve vazgeçemeyen

seyahatseverler için başka bir avantaj ise 31
Ocak’a kadar yapılan kayıtlarda bir başka
gemi seyahatinde veya başka bir yurtdışı
turunda kullanmaları üzere kabin başı 400
Euro değerinde hediye çeki imkanına sahip
olabilmeleri. Ayrıca yaz aylarında Yunan
Adalarını tercih eden balayına çiftlerine
yüzde 10 indirim imkanı sunuluyor.

Antalya’ya gelene Dubai tatili
Turizm sektöründe erken
rezervasyon kampanyaları başlarken,
Antalya bölgesinde kış sezonu da farklı
kampanyalarla hareketleniyor. Rixos
Hotels, Antalya bölgesindeki otellerinde
yılbaşı ve kış döneminde konaklayan
misafirlerine yazın cruise ya da
Rixos’un yeni açılacak olan Rixos The

Palm Dubai otelinde tatil hediye ediyor.
Rixos Premium Belek ve Rixos
Sungate’de yılbaşı dahil olmak üzere
minimum 3 gece ve üzeri konaklayan 12
misafire, Dubai’nin en prestijli bölgesi
olan Palmiye Adası’nda Ocak ayında
açılacak Rixos The Palm Dubai’de 1
Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında 3

gece tatil imkanı sunuluyor. 25 Ocak’a
kadar Rixos Premium Belek’te 5 gece
konaklayan misafirlere 8 günlük, 6 gece
ve üzeri konaklayanlara ise 12 günlük
gemi seyahati hediye ediliyor. Buna
göre misafirler Fas - Batı Akdeniz,
Batı Akdeniz ya da Kanarya Adaları
gemi turuna çıkabilecek.

15 Nisan’a
kadar
durmadan
kayak!
Kayak ve snowboard
tutkunları için
Palandöken’de hizmete
giren Xanadu Snow White,
kendine ait karlandırma
sistemi ile kayak
tutkunlarına 1 Aralık - 15
Nisan arası kayak yapma
garantisi veriyor. Çocuklar
için özel oluşturduğu
“Kid’s Park” ile de
ebeveynlerin günboyu
doyasıya kayak
yapmalarına olanak
sağlayan otel, toplam
4 bin 500 metrelik
doğal kayak pistlerinin
yanı sıra 181 oda ve
450 yatak kapasitesi ile
hizmet veriyor.

kez kullanılacak Leitner
markalı önden korumalı
lifti, farklı zorluk
derecelerinde 11 pisti, ve
toplamda 7 lifti bulunan
otelde, tüm pistler ve
liftler ücretsiz. 5 km’lik
pistte 4 dakikada
zirveye ulaşılabilirken,
korumalı cam sayesinde
panoramik dağ manzarası
eşliğinde çıkış ve inişler
yapılabiliyor.

Swissotel
Ankara,
ilk 100 otel
arasında
Geçen yıl hizmete giren
Swissôtel Ankara,
dünyaca ünlü seyahat
dergisi Condé Nast
Traveler’ın okuyucuları
tarafından “Dünyanın
En İyi İlk 100 Oteli”nden
biri seçildi. Derginin her
yıl okuyucularının
oylarına yönelik yaptığı
ve tüm dünyadaki en iyi
100 oteli kapsayan
listede, Swissôtel Ankara
dünyanın en iyi 58. oteli
seçilirken, Güney Avrupa
TOP 75 listesinde ise
Güney Avrupa’da
bulunan en iyi oteller
sıralamasında 4’üncü
sırada yer aldı.

4

yurtdışı

9 Ocak 2012

Avrupa’nın
asaletlisi

yurtiçi

Siber turistin
‘Turizm 2.0’ rehberi

Viyana’da Habsburglar’ın
eski yazlık malikânesi Schloss
Schönbrunn mükemmel bir
bahçeye sahip. Sarayın
bahçesi o kadar büyük ki bir
günde her yerini gezmek
mümkün değil. Kent
merkezinin kenarından
dolaşarak akan nehir, gerçek
Tuna Nehri değil, onun bir
kolu olan Tuna Kanalı’dır.
Yürüyüşe çıkanlar,
bisikletliler, patencileri
burada görebilirsiniz.
Viyana’da yolda, metroda,
kafede her yerde Türkçe
konuşan insanlara
rastlayabilirsiniz. Çok keyifli
bir tatildi. Orta Avrupa’nın
asaletini, görkemini
yaşadığınız bir şehir Viyana.

‘Viyana’da ikinci
balayımızı yaşadık’

Selin-Mehmet Ulu
çifti HT Tatil
okuyucuları için
son olarak gittikleri
Viyana'yı yazdılar.
Kendi imkânlarıyla
kenti dolaşmaya
giden genç çift,
Orta Avrupa’nın görkemli yapılarına ev
sahipliği yapan Viyana’da gezmeye
doyamadıklarını anlatıyorlar...
Gurme pazarı

TUNA’YA KARŞI
MELANGE KEYFİ
Viyana kesinlikle yürüyerek
gezilecek, keşif edilecek bir yer. Ara
sokaklarında kaybolma, kafelerinde
oturup kahve yudumlamak,
mimarisi, Tuna’ya karşı melange
(kapuçinolu kahve) içilmesi kesinlikle
tavsiyemizdir.Metro şehir içinde
ulaşımı kolaylıkla sağlıyor. İstenilen her
yere rahatça gidebiliyorsunuz, otellerin
lobilerinde bulunan Viyana haritasında
kapsamlı olarak metro duraklarını
gösteriyor. Sadece hangi durağa yakın
olduğunuz bulun, nereye gideceğinize
karar verin gerisini metroya bırakın...

Y

eni yerleri
görmek,
farklı tatları
denemek için
fırsat yaratıp
4-5 günlük seyahat
planları yapmak en
büyük hobimiz demek
doğru olur. Tur ile
gezmek yerine tüm
planı kendimiz yapıp, özgür bir
şekilde gittiğimiz yerlerin tadını
çıkarmak, kaybolmak, keşfetmeyi
çok seviyoruz. En son Viyana’ya
gittik ve bu gezinin bizim
için ikinci balayı olduğunu
söylemek sanırız yanlış olmaz.
Viyana’ya iner inmez
rezervasyon yaptığımız otele
doğru gitmenin kolay yolunu
otel resepsiyonu ile iletişime
geçerek öğrenmiştik. Otelden
bize gelen ve yol tarifine
göre hareket
ederek otele
vardık. Tam
metro
istasyonu
karşısında
şehire çok
yakın bir oteldi
ve bavulları
bırakıp Viyana’nın kalbine, Innere
Sdadt bölgesine gittik. Burası
yürüyerek rahatça gezilecek bir
ring alanı olarak biliniyor.

RATHAUS'TA
ALIŞVERİŞ YAPTIK
Bu bölgede ilk görülmesi
gereken yer Stephansdom
Katedrali. Gotik tarzıyla, tüm
ihtişamıyla Viyana’nın
simgelerinden birisi olarak
dikkat çekiyor. 137 metre
yüksekliğinde çan kulesine
sahip yapı, kentin tümüne
hakim durumda bulunuyor.
Bölgede yer alan en önemli
yapılardan birisi de eski
imparatorluk sarayı olan Hofburg

Türkiye’de online
vize dönemi başladı
Setur Türkiye’de bir ilki
gerçekleştirerek vize
başvurularında online
dönemi başlattı. Böylece
vize başvuru sistemini
kolaylaştıran Setur’un bu
sistemiyle bir tık uzakta
olan online vize başvuruları
için seturvize.com’a girmek
yeterli olacak.
Setur öncülüğünü yaptığı
online vize başvuru
sistemiyle, başvuru sürecine

kadar olan hazırlık süresini
kısaltmak, işlemleri hatasız
ve etkin hale getirerek
sonuçlandırmayı amaçlıyor.
Online vize başvurularında,
başvuru için gerekli
evraklara ve formlara
ulaştıktan sonra ödeme
işlemlerine kadar tüm süreç
Setur tarafından
yürütülüyor. Başvuruların
durumunu online olarak
Setur’dan takip ediliyor.

Teknolojideki
sosyal ağ ve akıllı cihaz
rüzgarı, turizm
dünyasını da baştan
şekillendiriyor. Artık
pasaportundan vizesine
tüm işlemler sanal
ortamda yapılıyor.
Rezervasyonlar,
internet üzerinden
Necdet
gerçekleştiriliyor.
Sanal
ÇALIŞKAN
dünyanın
tüm
Habertürk Gazetesi
olanakları sadece
Teknoloji Editörü
bunlarla da sınırlı değil.
ncaliskan@
htgazete.com.tr
Yurtdışında hiç
bilmediğiniz bir yerde
tek başınıza seyahat ederken, Augmented
Reality (artırılmış gerçeklik) adı verilen
teknojilerle Roma'daki Collesium'da 2000
yıl önceki gladyatör dövüşlerini seyretmek
de ya da Kızıl Meydan'da Lenin'i dinlemek
de mümkün hale geldi. İnternette yaşanan
interaktivite (Web 2.0) devrimi, şimdi
turizm de Turizm 2.0 ile yaşanıyor. İşte
Turist 2.0 ile gelen 'teknolojik turistin' 3
temel şifresi:

1-Önce sanal ortamda
sosyalleşin:
Facebook ve Twitter tatilcilerin, yola
çıkmadan gidecekleri yer ile ilgili
yorumları inceleyip karar verdikleri başlıca
kaynak konumuna yükseldi. Mekan bazlı
sosyal ağların öncüsü Foursquare de bu
alanda önemli bir referans. Fotoğraf
paylaşımı için Flickr, video paylaşımı
içinse Youtube, turizm sektörüne görsel
destek sunan ağlara dönüştü.

2-Seyahat rehberinizi
cebinizde taşıyın:
Akıllı telefonlar ve tabletlere yönelik
mobil uygulamalar, turistlerin
vazgeçilmezleri oldu. Flight Radar ile
dünya haritası üzerinden hangi uçağın
nerede olduğu takip ediliyor, Kayak
uygulamasıyla kış tatilini seçerken, kar
kalınlığını önceden bilinebiliyor. Akılllı
telefonlarla cüzdanızı kaybetseniz bile
NFC teknolojisiyle ödeme yapılabiliyor.
Martin Reisch

Şnitzel denilince Figlmüller
Kekleri, pastaları, şarapları,
biraları, schnitzel’i mutlaka
denenmesi gerekir. Özellikle
Figlmüller, schnitzel yiyebileceğiniz
en iyi yer. Tavuk schnitzel, yanında
patates salatası, arzuya göre ev
yapımı şarap veya üzüm suyunun
tadı halen damağımızda. Ancak
Sarayı. Kent merkezinde önemli
bir bölgeyi kaplayan sarayda
imparatorluk daireleri, İsviçre
kapısı, kahramanlar meydanı,
müzeler, Michaeler kapısı,
Burggarten ve Volksgarten
parkları mutlaka görülmeli.
Rathaus, Viyana’nın en belediye
binası olarak biliniyor. Önünde
geniş bir park yer alıyor. Anıtlar ve
çeşmeler parkın görünümünü
tamamlıyor. Parkta çok sayıda
yıllanmış ağaç yer alıyor. Noel
öncesi burada olduğumuz için noel
pazarını görmek çok keyifli idi.
Rathaus’un tam karşısında
Burgtheater etkileyici cephesi ile
yer alıyor. Viyana’nın en büyük
tiyatro binası görkemiyle

akşamları rezervasyon yapmadan
giderseniz yer bulamama
durumunuz oldukça yüksek,
öğlende gidin veya rezervasyon
yaptırıp akşam gidin diye tavsiye
edebiliriz. Ayrıca Sachertorte’yi,
Sacher otelin altındaki kafede
yemenizi öneririz.

bizi oldukça şaşırttı.

YUNAN MİMARİLİ
PARLAMENTO BİNASI!
Parlemento binası da
muhteşem bir yapı olarak
görülmesi gerekiyor. Burada
binanın yapılırken Yunan
tarzından esinlenilmiş olduğunu
öğreniyoruz. Büyük sütunlardan
oluşan Yunan mimarisini
anımsatan bir havası var binanın.
Viyana Devlet Opera Binası
olarak bilinen Staatsoper
dünyaca ünlü bir çok yapıtın
ilk gösterimine ev sahipliği
yapılan bina olarak biliniyor.
Bina oldukça ihtişamlı bir şekilde
kentin merkezinde yer alıyor.

Tatilcinin aklını
sosyal medya çeliyor!
600’ü aşkın havayolunun
milyonlarca rotası
için uçak bileti
alternatiflerini sunan
Skyscanner tatil
severlerin son dönem
eğilimlerini ortaya
koyan Travel TrendsSeyahat Alışkanlıkları
raporunu yayınladı.
Rapora göre seyahat
kararları üzerinde
sosyal medyanın etkisi

derinleşiyor. Skyscanner
seyahat uzmanlarının
hazırladığı rapora göre
Facebook gibi sosyal
paylaşım sitelerinde ve
bloglarda paylaşılan
deneyimler, yolcuların
tercihlerini derinden
etkiliyor. Özellikle
gezi forumları, seyahat
etmek isteyenler için
çok önemli bir kaynak
olarak kullanılıyor.

3-Belgelerinizi
dijitalleştirip, çöpe atın:
Geçen hafta Kanada vatandaşı Martin
Reisch, pasaportu olmaksızın, iPad'ine
kopyaladığı belgelerle ABD sınırını geçti.
Bir 'istisna' olarak kabul edilse de bu olay,
artık pasaport, kimlik, ehliyet gibi resmi
evrakların artık tarih olacağının da
habercisi hatta, vizeleri kaldırma
tartışmalarına dijital seyahatle pasaportları
da kaldırma açılımını da ekleyebilir.
9 Ocak 2012
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Ucuz tatil
fırsatı bu yıl
‘erkene’ geldi
Geçen yıl ocak
ayı sonunda
başlatılan erken
rezervasyon
kampanyası bu yıl
aralık ayında
yüzde 40’lara
varan indirim
fırsatlarıyla birlikte
geldi. Oteller,
seyahat
acenteleri, ulaşım
şirketleri ve
bankaların özel
kampanyalar
düzenlediği
dönemde eli
çabuk tutmak
gerekiyor. Çünkü
bundan sonraki
dönemde her ay
sonunda indirim
imkânı biraz daha
azalacak...
Esra ŞAHİN

T

Yaza doğru
yaklaştıkça
pahalanıyor

UZMAN GÖRÜŞÜ

Serdar Şahin
Tatil.com
İç Turizm Müdürü

Erken rezervasyon
tatilcilerin daha fazla para
harcamasını önlüyor.
Örneğin, çift kişilik odada
temmuz ayında kişi başı
gecelik 200 TL olan bir
oteli, 7 gece 2 kişi olarak
hesaplandığında indirimsiz
satış fiyatı 2800 TL oluyor.
Ocak ayında yüzde 40
erken rezervasyon indirimi
olduğunu düşünülürse
misafirin ödeyeceği rakam
1680 TL’ye iniyor. Ziyaretçi
Mayıs'ta rezervasyon
yaptırırsa indirim oranı
maksimum yüzde 25
olurken, bu şekilde
ödenecek rakam ise 2100
TL olarak görünüyor. Yani
bu durumda misafirimiz
ocak ile mayıs ödemesi
arasında toplamda 420 TL
daha fazla ödemiş oluyor.

EN YÜKSEK REZERVASYONU
MAYIS AYINDA BEKLİYORUZ

ürkiye'nin kıyı
bölgelerindeki
tesislerde yaz
dönemine göre
büyük indirim
Turizm sektöründeki birçok tur operatörü
yükseltmeye çalışıyor. Erken rezervasyon
sağlayan erken
erken rezervasyon kampanyası ile iç turizm kampanyasında karlılık oranı en düşük
rezervasyon dönemi
gelirlerini artırma amacını taşıyor. TURSAB
seviyelerde, bu yüzden müşterek olarak
seyahat acenteleri
ve Bakanlık tarafından belirlenen erken
belirlenen bir tarihte bu kampanyanın
tarafından geçen yıla
rezervasyon tarihleri sektör için referans
bitirilmesinde fayda var. Biz ise toplam
göre bir ay erken
oluştururken, sektördeki birçok tur
rezervasyonun yüzde 15-18’ini aralık ve
başlatıldı. Her ayın
operatörü iç turizm gelirlerinin çok düşük
ocak aylarında, yüzde 20’sini şubat, yüzde
sonunda indirim oranı
olduğu aralık ve ocak aylarında erken
22-24’ünü mart, yüzde 40-45’ini ise nisan
biraz daha azalacak
rezervasyon kampanyası ile satışları
ve mayısta gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
kampanyanın genel
olarak Mayıs ayının
yapılan bankaların kredi
satın alınacak tatil yerine değerlendirmek şart
sonunda bitirilmesi
kartları ile yapılacak tatil ait özellikler, en kolay
olması gerekiyor.
planlanıyor.
ödemelerini öteleme
olarak, acentelerin ya da
Geçen yıllarda birkaç
Erken rezervasyon
imkanı da veriliyor.
otellerin internet
acente yaşadıkları
dönemi Kültür ve Turizm Bunun yanı sıra
sitelerine girilerek
iflaslarla yurtiçi ve
Bakanlığı'nın çatısı
havayolları uçuşlarında,
öğrenilebilir. Kesin emin
yurtdışındaki tatillerinde
altında Türkiye Seyahat
karayolları da
olmak için aklınıza
misafirlerini olumsuz
Acenteleri Birliği
seyahatlerinde
takılanları mutlaka
durumlarda
(TÜRSAB), Türkiye
indirim yapıyorlar.
telefon açıp sormanız
bırakmışlardı. Buna
Otelciler Federasyonu
Her yıl en az bir defa
öneriliyor. Özellikle 'en
karşı tatile çıkmak
(TÜROFED) ve Turistik
büyük 'fedakarlıklarla'
ucuz biziz' şeklinde son
isteyenler olarak
Otelciler Birliği (TUROB) çıkılan tatil seçiminde
yıllarda sayıları bir hayli
mutlaka tatilin sigorta
gibi kurumların yanı sıra
öncelikle acentelerin
artan internet sitelerine
kapsamında olup
banka ve havayollarının
güvenilirliğine dikkat
karşı, aynı tesisin farklı
olmadığını sorgulamak
desteğiyle başlatıldı.
edilmesi gerekiyor.
acentelerdeki fiyatını
gerekiyor. Tatilin sigorta
Yetkililer kampanya
Burada
öğrenip
kapsamında olması son
ile seyahat acentelerinin
dakika 'hayal
tur paketlerinde yüzde
kırıklıklarının' tamamen
45'e varan oranlarda
önüne geçip, tatilin
indirim kolaylığı
olası kabus
sağlandığını
hallerinden
Tercih edilen otellere yönelik erken rezervasyon yaptırılırken, özellikle ulaşım
belirtirken,
ziyaretçileri
olanaklarının da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Antalya’ya sezonda uçak bileti
işbirliği
kurtarıyor.
almakla erken rezervasyon döneminde bilet alınması arasında yarı yarıya fiyat farkı oluşabiliyor.

Otelde yer ayırtırken
uçakta son dakikaya kalmayın!

Türkler temmuz-ağustosta
tatile gitmekten vazgeçmiyor

Gazella Turizm tarafından yapılan
anket Türk tatilciler için en uygun
dönemin Temmuz sonu ile Ağustos başı
olduğunu ortaya koydu.
Tüketicilerin en çok hangi
dönemde tatile çıkmayı tercih
ettiklerini ve özel tatil gruplarına olan
görüşlerini belirleyen şirketin anketine
göre tatilseverler kişiselleştirilmiş
tatil seçeneklerine sıcak bakarken,
tatil dönemi için en çok Temmuz sonu
ile Ağustos başı arasındaki zaman

dilimini tercih ediyor.

YAZ AYLARI GÖZDE
Yaklaşık 7 bin aktif üyesi bulunan
'www.binrota.com' sitesinde “Yazın
hangi dönemde tatil yapmayı tercih
ederseniz” sorusuna, ankete katılanların
yüzde otuz dokuzu “Temmuz sonuAğustos başı”, yüzde yirmi dokuzu
“Ağustos sonu-Eylül başı”, yüzde on
dördü “Mayıs sonu-Haziran başı”, yüzde
on ikisi “Haziran sonu-Temmuz başı” ve

yüzde üçü “Ne zaman izin alırsam”
yanıtını verdi. Anket sonuçlarından
anlaşılacağı gibi okulların tatil olduğu ve
sıcakların üst seviyeye ulaştığı yaz ayları,
tatilseverlerin en gözde zamanları.
Diğer bir ankette yer alan “Yaş,
cinsiyet, meslek gruplarına göre
özelleştirilmiş tatil paketleriyle ilgilenir
misiniz?” sorusunun cevabı olarak
ankete katılanların yüzde elli altısı
“Evet” yanıtını verirken, yüzde on
dokuzu “Hayır” dedi.

İki yüzü farklı güzel

Kartepe
İstanbul’a 1 saat uzaklıktaki, mesafesiyle kolay ulaşım yerleri arasında
bulunan Kartepe, yazın ve kışın değişik güzelliğe bürünüyor. 1640
metre yüksekliğiyle kayak tatilinin yanı sıra günübirlik turların da
gözdesi olan Kartepe, yol üzerindeki yerel tadlarıyla da ünlü...

TATİLİN
AKTÖRLERİ
YAZIYOR
Adil Üstündağ
Greenpark Hotels
Yönetim Kurulu
Başkanı

İ

stanbul, Ankara, Kocaeli ve
Adapazarı gibi etrafında birçok
büyük yerleşim barındıran
Kartepe, dört mevsim göl ve
dağ atmosferiyle görenleri
kendisine hayran bırakıyor. Genellikle
şehrin karmaşasından bunalanların
temiz hava alıp, güzel yemeklerin
tadına varıp ve yürüyüş yapmak için
günübirlik kaçışların adresi olan
Kartepe, son yıllarda kış aylarında da
kayakseverler tarafından tercih edilen
bir nokta haline geldi.

KIŞIN BİR BAŞKA GÜZEL

KONAKLAMA
Kartepe'deki oteller, gelen
misafirlerin sıkça rahat
etmelerine yönelik
hazırlanmış. Greenpark gibi
büyük otelin yanı sıra butik ve çiftlik
evleri de var. Ayrıca bungalov,
pansiyon ve kamp yamak isteyenler
de Sisli Vadi ile Kuzuyayla mesire
alanlarını da tercih edebiliyor.

ULAŞIM
Kartepe'ye İstanbul'dan
yaklaşık 1 saat gibi kısa bir
sürede ulaşılabiliniyor.
TEM otoyolunda, Kocaeli
(doğu) Kartepe çıkışı altındaki
Kartepe yolu, tabelaların
yönlendirmesiyle ziyaretçileri Kartepe
ilçesine kolayca ulaştırıyor. Ayrıca
toplu taşımayla da gitmek mümkün.

Kartepe, Kocaeli'nin
güneydoğusunda Sapanca çevresinin
ve 1640 metre yüksekliğiyle Samanlı
Dağlarının en yüksek tepesi olarak
karşımıza çıkıyor. Kartepe'nin
manzarası ise Sapanca gölü ile İzmit
körfezine hakim bir noktayı gözlüyor.
Kartepe'de kışın doyasıya kar topu
oynamak, doyumsuz manzarayı
izlemek, bölgeyi tamamen çevreleyen
kayın, çınar, meşe ve ıhlamur
ağaçlarının altında yürüyüp
fotoğraflar çekmek insana herşeyi
unutturuyor. Bunun yanı sıra
orman ve uzun patikalarda da
yürümeye doyum olmuyor.

YEMEK
Bölgede yemek yiyecek
yerler arasında bulunan
zirve, dağ yolu, dağ etekleri,
Alabalık Vadisi, gölkenarı ve
yol kenarındaki birçok lokanta
sayılabilir. Özellikle Alabalık
Vadisi'nde kiremitte yapılan alabalık,
çerkez peyniri, mantar ve köfte
mutlaka tadılmalı.

AKTİVİTE
Kartepe'de farklı aktivite
yapabilmek mümkün. Kuş
Gözlemciliği, kayak, jeep
safari, mesire ve piknik
alanları, olta balıkçılığı, kürek,
yaylalar, yamaç paraşütü, binicilik,
avcılık, foto safari, trekking, paintball,
motokros, bisiklet, atv safari, su
kayağı bunlardan bazıları.

En üst noktada
manzaraya hâkim
Kartepe'nin araçla gidilebilen en yüksek
noktasında Greenpark Kartepe Resort oteli
bulunuyor. Otelin en üst katındaki roof'ta
Sapanca gölü ve Kocaeli körfezini 150
kilometrelik panoramik manzara ile
görebilmek mümkün. 250 odanın
bulunduğu otelin 2 kişilik oda fiyatları
haftaiçi 310 TL, haftasonu ise 500 TL'den
başlıyor. Oteldeti Kayak Odası günde
900 kayak 100 snowboard olmak
üzere 1000 kişiye hizmet verebilecek
kapasitede bulunuyor ve her beden
kayak kıyafeti ve aksesuar kiralanabiliyor.

Web: www.karteperesort.com
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KAYAK
TURLARI

YURTİÇİNDEKİ

SEÇENEKLER
Gecelik

Bölge

KARTALKAYA
Kaya Palezzo
Boarders Inn Hotel
Dorukkaya
Kartal Hotel
Grand Kartal

550 TL
265 TL
351 TL
329 TL
345 TL

Kartalkaya
Kartalkaya
Kartalkaya
Kartalkaya
Kartalkaya

PALANDÖKEN
Polat Renaissance
Dedeman Lodge
Dedeman
Palan Hotel

247 TL
264 TL
294 TL
200 TL

Palandöken
Palandöken
Palandöken
Palandöken

SARIKAMIŞ
Çamkar Otel
Cemar Toprak Otel

197 TL
254 TL

Sarıkamış
Sarıkamış

ERCİYES
Mirada Del Lago

216 TL

Erciyes

ULUDAĞ
Grand Yazıcı
Alkoçlar Zone 2
Beceren Hotel
Ağaoğlu
Karinha Hotel
Hotel Monte Baia
Kervansaray
Hotel Le Chalet
Uslan Hotel
Fergana Hotel
Fahri Hotel

325 TL
391 TL
279 TL
391 TL
323 TL
378 TL
292 TL
436 TL
225 TL
225 TL
250 TL

Uludağ
Uludağ
Uludağ
Uludağ
Uludağ
Uludağ
Uludağ
Uludağ
Uludağ
Uludağ
Uludağ

KARTEPE
Greenpark Resort

235 TL

Kartepe

ILGAZ
Armar
Dağbaşı Hotel

165 TL
180 TL

Ilgaz
Ilgaz

YURTDIŞINDA
EV DEĞİŞ
TOKUŞU DA
MÜMKÜN

odalarında konaklamak yerine her çocuğunuza
bir oda verebilirsiniz. Otelin klasik yemek
menüleri yerine çocuklarınızın sevdiği yemekleri
kendiniz pişirebilirsiniz. Akşamları ailece evin
salonunda şömine başında oyunlar oynayıp,
film izleyebilirsiniz. Tüm bu avantajlardan
faydalanmak size yılda sadece 191 TL’ye
mal olacak ve bu sayede sırf yol parası
ödeyerek tatillerinizde evde harcadığınızdan
daha fazlasını sarf etmeyeceksiniz.
‘www.evdegistokusu.com’

Her yıl sömestr tatilinde aileler çocuklarını
kayağa götürmek istese de otellerin yüksek
fiyatları karşısında zor durumda kalıyorlar. Ancak
‘www.evdegistokusu.com’ sayesinde kayak
tatilleri sadece yol parasını içerecek. Sitede
sergilenen 40 bin evin 5 bin 300’ü dünyadaki
değişik kazak merkezlerinin hemen yanı başında
bulunuyor. “Siz benim evimde kalırken ben de
sizin evinizde kalıyorum” prensibine dayanan ev
değiş tokuşu sistemi çocuklu ailelere büyük
avantaj sağlıyor. Kayak tatilinizde küçücük otel

YURTDIŞINDAKİ

SEÇENEKLER
Madonna Di Campiglio İtalya
Montecimone
İtalya
Passo Tonale
İtalya
Cortina D'Ampezzo
İtalya
Zermatt
İsviçre
Lech
İsviçre
St.Moritz
İsviçre
Courchevel
Fransa
Morzine
Fransa
Kitzbuhel
Almanya
Kopaonik
Sırbistan
Zell Am See
Avusturya
Bansko
Bulgaristan
Mavrovo
Makedonya
Kranjska
Slovenya

7 gece
7 gece
7 gece
7 gece
7 gece
5 gece
5 gece
5 gece
7 gece
5 gece
4 gece
7 gece
5 gece
3 gece
7 gece

1197 Euro
859 Euro
949 Euro
1399 Euro
1399 Euro
1797 Euro
3490 Euro
1897 Euro
990 Euro
1497 Euro
349 Euro
949 Euro
319 Euro
499 Euro
725 Euro

Vip Turizm
Prontotour
Prontotour
Prontotour
Prontotour
Vip Turizm
WTS
Vip Turizm
WTS
Vip Turizm
Prontotour
Prontotour
JollyTur
JollyTur
WTS

Bu sömestr tatilinde dağda
kayak da var, deniz turları da
Yoğun ders
döneminin ilk yarısı
sona ererken,
çocukların yanı sıra
ebeveynlerin de
derin bir nefes
alacağı 15 günlük
tatil başladı. Bu
tatilde gelenek
olduğu üzere yurtiçi
ve yurtdışında dağa
çıkıp kışın bütün
nimetlerinden
faydalanmak
mümkün. Bununla
birlikte Beyrut ve
Dubai gibi tatil
seçeneklerinde ise
kış ortasında denize
bile girilebiliyor

775 Euro’ya
Disneyland
Çocuklara yönelik bir
sömestr tatilinde 3
gecelik Paris Disneyland
turlarının fiyatları
775 Euro’dan
başlıyor.

Ünsal EREKE

YURTDIŞI

İ

lköğretim öğrencileri bu yıl
23 Ocak-6 Şubat tarihleri
arasında sömestr tatiline
giriyorlar. Çocuklarını alıp
sömestr tatilini ailece geçirmek
isteyenler için ise seyahat acenteleri
birçok tatil seçeneği hazırladılar.
Bunların başında tabiki bir sömestr
klasiği olan kayak tatilleri geliyor...
Türkiye'nin birçok kayak bölgesi
şimdiye kadar önemli derecede kar
yağışı aldı. Sömestr tatili boyunca
buralarda bulunan tesislerde kişi
başına gecelik tatil fiyatları 165 TL ile
550 TL arasında geniş bir yelpaze
içerisinde tatilcilerin karşısına çıkıyor.
Bununla birlikte yurtdışındaki kayak
tesisleri de başka bir seçenek olarak
karşımıza çıkıyor. World Travel
Service (WTS) Genel Müdürü Hürser
Tekinokyay, sömestr tatili için kayak
turları düşünenlerin arttığını
belirterek, “İsviçre St. Moritz, Fransa
Courchevel, İtalya Sestriere, Avusturya
Salzburg ve Balkanlar‘da Joharina,
Mavrovo, Kopoinik gibi kayak
destinasyonları bu yıl revaçta” diyor.

DUBAİ’DE DENİZ İMKÂNI!
Özellikle çocuklu ailelerin
sömestr tatilinde çocuklarının rahat
edebileceği, eğlenebileceği, farklı
yerler keşfedebileceği destinasyonları
tercih ettiklerini belirten Tekinokyay,
“Kayağın dışında uzun yıllardır
sömestr tatilinin vazgeçilemeyen
şehirleri olmayı sürdüren Roma,
Milano ve Atina bu kategoride değerlendirilebilir. Kış ortasında üşümek
yerine dünyanın sıcak noktalarında
aileleriyle bir arada olmak isteyenler
ise Dubai, Beyrut ve Abu Dhabi'yi
tercih ediyorlar” diye konuşuyor.

MISIR’DA 7 GECE TATİL
Tur
Mısır
İtalya-İsviçre
İtalya

Tarih

Süre

Fiyat

27 Ocak
28 Ocak
Sömestr

7 gece
7 gece
7 gece

1099 Euro
649 Euro
649 Euro

www.jollytur.com

PHUKET’E KAÇIŞ VAKTİ
Tur

Tarih

Prag
Milano-Nice
Phuket
Beyrut

26 Ocak
23 Ocak
20 Ocak
21 Ocak

Süre

Fiyat

3 gece 299 Euro
3 gece 369 Euro
7 gece 1329 Euro
4 gece 469 Euro

www.prontotour.com

FİNLANDİYA ZAMANI
Tur
Finlandiya
Doğu Amerika
Avustralya-Y. Zelanda
Brezilya-Arjantin

KÜLTÜR

SÖMESTR’DE KÜLTÜR TURLARIYLA
KIŞ GÜZELLİKLERİNİ KEŞFEDİN
Kış mevsimine denk
gelmesine rağmen sömestr
dönemi Türkiye'nin farklı
güzelliklerini keşfetmek
açısından oldukça uygun
zaman oluşturuyor. Buna
göre 3 gecelik Kapadokya
turları seyahat acentelerinde
211 TL'den başlayan fiyatlara
satılırken, bir gecelik Batı
Karadeniz turları ise 174
TL'den başlıyor. Bununla

birlikte 2 gecelik İzmit,
Düzce, Bolu üzerinden
gidilen Ilgaz ve Kastamonu
159 TL'den başlayan
fiyatlarla ilgi çekiyor.
Odeon'un GöynükKartalkaya adını verdiği
turunda ise 4 Şubat’ta yola
çıkılıp 1 gece süren turu
popüler. Turun ilk gününde
Göynük-Kartalkaya Turu,
Çubuk ve Sünnet Gölleri,

Süleyman Paşa Camii,
Akşemsettin Türbesi, Saat
Kulesi, Mudurnu, Yıldırım
Beyazıt Külliyesi geziliyor.
Göynük-Kartalkaya turunu
tercih edenler, turun ikinci
gününde kayak için Kartalkaya’da kayak, çevre gezileri
veya kar motoru aktivitelerini değerlendirebiliyorlar.
Turun fiyatı peşin ödemelerde 195 TL’den başlıyor.

Tarih

Süre

Fiyat

25 Ocak
27 Ocak
26 Ocak
21 Ocak

4 gece
9 gece
10 gece
9 gece

1097 Euro
2197 Euro
2997 Euro
2697 Euro

www.vip.com.tr

877 EURO’YA AVRUPA
Tur

Tarih

Hindistan-Nepal
Küba - Havana
Budapeşte-Viyana-Prag
Venedik-Floransa-Roma

21 Ocak
21 Ocak
28 Ocak
28 Ocak

Süre

Fiyat

9 gece 2489 Euro
9 gece 1939 Euro
7 gece 877 Euro
7 gece 1099 Euro
www.setur.com.tr

VİZESİZ BEYRUT 499 EURO
Tur
Amsterdam
Dubai
Beyrut

Tarih

Süre

Fiyat

3 Şubat
1 Şubat
2 Şubat

4 gece
5 gece
3 gece

699 Euro
599 Euro
499 Euro

www.odeontatil.com
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‘Sıcak ve maceralı
yerler bana göre’

 Neler dinlersiniz
tatilde?
Genelde aynı tarzı. Amy
Winehouse, Monica
Morina, Norah Jones,
Him, Placebo, Metallica
severim. Rock arşivim
çok iyidir. Müzisyenler
bilmiyor mesela o
arşivimdekileri.

 Çocukken
Podyumların güzel yüzü Ece Gürsel, fırsat bulduğu fotoğraflamış. Durduğumuzda
o fotoğrafları gösterdi. İki
tatilleriniz nerede
her arada tatile kaçanlardan. Gürsel, 'en iyi tatil
tane ceset gibi tip. Korkunç
geçerdi?
arkadaşım' dediği ablasıyla birlikte kafasına her
görünüyoruz. Ama çok
Antalya'da.
estiğinde soluğu farklı bir noktada aldığını söylüyor komik görüntümüz.
Orada doğdum
Şoförümüz gülmekten
büyüdüm...
 Antalya'yı
koptu. Biz beş saat
Esra ŞAHİN
Sıcak olup maceralı şeyleri seviyorum.
güldük. Suratlar bembeyaz.
nasıl
esahin@
htgazete.
 En güzel tatil anınız...
Ağızlarımız açık... Hâlâ
buluyorsunuz?
com.tr
Ablamla Amerika turu yapmıştık.
bakıp gülüyoruz. Tek valizle
Evimiz var
Los Angeles, Miami, New York, San
gittik. Yedi valizle döndük.
orada. Yatırımlarımı oraya yapıyorum.
Francisco.. Sabah 7'de çıkıyorduk
Güvenlikten birini çağır dedim
Kafamıza estiğinde gidiyoruz. Antalya
sokaklara. Gece yarısı otele giriyorduk.
anneme, "Ben gelirim" dedi.
önemli bir yer benim için...
"Hammal çağır" dedik. Araçtan boy
 Tatil için Yunan Adaları mı yoksa Yorgunluktan öldük. New York'taydık.
Hampton'a gidiyorduk. İki saatlik
boy valiz iniyor. Kaçakçı diyecekler
Afrika'da safariyi mi tercih edersiniz?
yoldu. Ablamla ikimiz birbirimize
neredeyse o kadar alışveriş yapmışız...
Yunan Adaları'na da gittim, safariye
yaslanmışız uyumuşuz. Şoförümüz bizi
Valizleri üç gün açamadık.
de gittim. Deniz, sıcak sevmiyorum.

Ben tatile gidince
kurak Dubai’yi
seller götürdü!

 En iyi tatil arkadaşınız o halde ablanız..
Aynen öyle.. Çok kültürlüdür. Rus edebiyatını
hatmettiren insandır. Abuk sabuk kitaplar okutur.
Aramızda da iki yaş var. 1980 doğumlu.
 En kötü tatil anınız?
Afrika'da olmadı. En son Paris'te midem
hastalandı. İki gün mide ağrısından ölüyordum.
New York'a geçtim hasta hasta. Hostesler ilaç
getirip durdu... İki sene önce Katar'a gittik.
Dubai'ye gittik. 100 yıldır ilk kez Dubai'de sel
olduğu an benim gittiğim an. Dubai yağmur
görmemiş. Evi sular bastı, otelleri sular bastı.
Valizler sırılsıklam oldu. Ana haberler yıkıldı, "Dünya
tarihinde ilk" diyorlar. Bana denk geldi. Albüm
kayıtlarını da orada yapıyorduk... Felaketti...
 Kış tatili olacak mı?
Gidersek Amerika'ya gideriz...
 Tatil deyince aklınıza gelen
ilk 3 yer nereleri?
Türkiye'de Antalya, Çeşme, Sapanca tarafları.
Sapanca'ya kendimi kapatıp yazıyorum. Dünyada
New York... Bir daha Paris'e gitmem. Güney
Fransa'yı seviyorum. Ve Güney Afrika. En güzel
yemekler orada... Cape Town, şahane bir yer...

Turon9, Türk
tatilciyi dışarıya
da götürecek
2004 yılında kurulan
Turon9 bundan böyle
Türkiye'de kültür turu
düzenleyip, yurtdışına
turist de götürecek. Turon9
Genel Müdürü Tolga
Çevlik, “Altyapısını bizim
oluşturduğumuz turing
sistemiyle bir acentenin
Tolga Çevlik
ayakta kalması için finans
ve muhasebe bölümü ile bilgisayar alt
yapısının çok sağlam olması lazım. Burada
ikisi de çok iyi. Kampanyalarla şirketimizi
daha bilinir hale getireceğiz. Bugüne kadar
biraz kapalıydık ama artık dışa açılma
vakti geldi diye düşünüyoruz. Çalışan ve
altyapısı sağlam bir acente olduğumuzu
dışarıya da göstereceğiz” şeklinde konuştu.

19 Ocak’ta yüzde 50
indirim kampanyası
İç pazara dinamizm getirmek, marka
güvenilirliğini artırmak için 19 Ocak’ta ‘Gerçek
yüzde 50 indirim’ kampanyası yapacaklarını dile
getiren Çevlik, şöyle devam etti:
"Aslında her zaman doğru indirim oranları
olmuyor. Biz gerçekten yüzde 50 indirim
yapacağız. Ulaşım da aynı şekilde olacak.
Örneğin 100 TL’lik otobüs ulaşımı yarıya inecek.
Sadece o güne ait olacak. İsmi ön plana çıkararak
markanın bilinirliğini artırmayı amaçlıyoruz.
Sloganımız ise; “ON9 Ocak’ta ON9 Saat ON9
Saniye Gerçek yüzde 50’ olacak. Bu başlangıç
aşaması. Büyük kârlar hedeflemiyoruz
ama büyük sayılar bekliyoruz."

