ÖZGE ERSU GEZİLERİ
EĞLENCE YEMEK GEZİ DİNLENCE SANAT KÜLTÜR
ALIŞVERİŞ DENİZ PLAJ VE KEYİF AĞIRLIKLI ÖZEL İÇERİK

SİNGAPUR (2) · PHUKET (3) · BANGKOK (3)
ACROPOLIS PARTHENON · MÜZE · PİRE · GLYFADA · VOULIAGMENI · VOULA

04 MART 2019 PAZARTESİ · 14 MART 2019 PERŞEMBE
11 GÜN · 8 GECE
EMIRATES HAVAYOLLARI · DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAĞI AIRBUS A380-800 DENEYİMİ
ARA UÇUŞLAR · YEREL HAVAYOLLARI

TÜRSAB BELGE NO A 9947
PROGRAM VE İÇERİK SÜRÜM 20190105

1

ÖZEL İÇERİK

VİZESİZ GEZİ OLANAĞI
DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAĞI AIRBUS A380-800 DENEYİMİ
KIŞIN SONUNDA BÖLGENİN EN İYİ ZAMANINDA YAZ KEYFİ
BELİRTİLEN ÖĞLE VE AKŞAM YEMEKLERİ
HOŞ GELDİNİZ VE GALA AKŞAM YEMEĞİ
SİNGAPUR ŞEHİR GEZİSİ · SINGAPUR NEHRİ TEKNE TURU
NATIONAL ORCHARD GARDEN · CHINA TOWN · HİNT TAPINAĞI
PHUKET ŞEHİR GEZİSİ · ADA · ALIŞVERİŞ CADDELERİ · PLAJLAR
TAM GÜN ÖĞLE YEMEKLİ ÜNLÜ JAMES BOND ADASI GEZİSİ
VIP KOLTUKLARDA PHUKET SIMON CABARET SHOW
BANGKOK ŞEHİR GEZİSİ
GERÇEK YÜZEN ÇARŞI DAMNOEN SADUAK VE TEKNE GEZİSİ
SEAFOOD MARKET RESTAURANT DENEYİMİ
PATBONG GECE PAZARI
CHAO PRAYA TEKNE GEZİSİ
BANGKOK ALIŞVERİŞ TURU
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3

ÖZGE ERSU KONFERANSLARI™ · DİNLETİLER

Singapur Mucizesi · Bataklıktan Zenginliğe
Orchidaceae · Salepgillerin Lüks Çiçeği Orkide
Phuket Dünya Kadınlar Günü · Tayland’da Kadının Adı
Phuket ve Turizm · Paketleme ve Sunum
Uzakdoğu · Gelenek ve Adetler
Bangkok · Buddha’nın Öyküsü
Kral ve Ben · Siam Krallığından Modern Ülkeye
Tai Chi Chu’an · Uzakdoğu’nun Savunma Sanatı

Tayland Yerel Müzik Dinletisi
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01. GÜN · 04 MART 2019 PAZARTESİ
İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanında Özge Ersu ve acente yetkilileri ile buluşma. Uçuş işlemleri
sonrası 15:35’te Emirates Havayolları ile Dubai üzerinden Singapur’a hareket.
Dört saat yirmi beş dakikalık uçuş sonrası yerel saat ile 21:00’de Dubai’ye varış. İstanbul ile Dubai
arasında +2 saat fark vardır.
02. GÜN · 05 MART 2019 SALI
Dört saat beş dakikalık aktarma sonrası (pratikte iki saat) 01:05’te dünyanın en büyük uçağı
Airbus A380-800 (A388) ile benzersiz bir uçuş deneyimi eşliğinde Singapur’a hareket.
Geceleme Uçakta
Yedi saat beş dakikalık uçuş sonrası yerel saat ile 12:10’da Singapur’a varış. Dubai ile Singapur
arasında +4 saat, İstanbul ile Singapur arasında +6 saat fark vardır.
Otele yerleşmeden önce yapacağımız hafif şehir gezisinde panoramik olarak göreceğimiz yerler
arasında Merlion Heykeli, Singapur Nehri, Orchard Road ve Singapore Flyer yer alıyor. Gezi
sonrası otele giriş ve dinlenme.
Akşam ‘Özge Ersu Gezileri · Hoş Geldiniz Yemeği’ için buluşuyoruz. Eski dostlarımıza hasret
giderecek ve yeni katılımcılarımızla tanışacağız.
Geceleme Singapur (1)
03. GÜN · 06 MART 2019 ÇARŞAMBA
Kahvaltı sonrası Singapur gezimize devam ediyoruz. Önce National Orchard Garden’a giderek
dünyanın en büyük orkide bahçelerinde değişik çiçekleri ve et yiyen bitkileri göreceğiz.
Sonrasında şehrin ilginç bölgelerinden China Town’da ve rengarenk Hint Tapınağında fotoğraf ve
yerel alışveriş için zamanımız olacak.
Öğle saatlerinde tekne ile hoş bir Singapur Nehri gezisi yaptıktan sonra öğle yemeğimizi alacağız.
Öğleden sonra ve akşam serbest. Kendi arzunuza göre Orchard Road veya Marina’daki büyük
alışveriş merkezlerinde alışveriş yapabilir, Sentosa Adası’na geçebilir, Singapore Flyer’dan şehri
izleyebilir, akşam saatlerinde Gece Safarisine katılabilirsiniz.
Geceleme Singapur (2)
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04. GÜN · 07 MART 2019 PERŞEMBE
Uyandırma yoktur. Arzu ettiğinizce dinlenebilir, geç kahvaltı alabilir ve Singapur’un
olanaklarından yararlanabilirsiniz.
Öğleden sonra havaalanına geçiş ve yerel havayolları ile Phuket uçuşu. İniş sonrası Phuket’i ve
yerel yaşamı tanıyacağımız kısa panoramik şehir gezimizde eski şehri, alışveriş caddelerini,
eğlence bölgelerini ve ilginç tapınakları göreceğiz.
Otele yerleşme ve dinlenme. Yemeğe kadar olan sürede arzunuza göre kısa bir gezinti yapabilir,
masaj alabilir ya da alışveriş olanaklarına göz atabilirsiniz.
Akşam yemeğimizi otelde veya hoş bir restoranda alacağız.
Geceleme Phuket (1)
05. GÜN · 08 MART 2019 CUMA · DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Phuket’teki ikinci günümüze kahvaltı sonrası küçük ve sürpriz Dünya Kadınlar Günü kutlaması ile
başlıyoruz. Sonra sizleri bölgenin doğal yaşamını yakından tanıyacağımız programa davet
ediyoruz. İlginç bitki örtüsünü ve yöreye ait hayvanları fotoğraflamaya doyamayacaksınız. Fil
Safari ise bu güzel günün en hoş saatleri arasında yer alacak.
Yerel öğle yemeğimizi gezi sırasında alacağız. Yemek sonrası plaja gidiyoruz. Sahilleri ile ünlü
Phuket!in en ünlü plajı Patong’da harika bir deniz bizleri bekliyor.
Akşama doğru otele dönüş ve serbest. Akşam yemeğinizi kendi arzunuza göre yerel ve
uluslararası mutfağın seçkin ürünlerinin sergilendiği restoranlarda alabilir, masaj yaptırabilir, geç
saatlere kadar alışveriş olanaklarından yararlanabilirsiniz.
Geceleme Phuket (2)
06. GÜN · 09 MART 2019 CUMARTESİ
Kahvaltı sonrası denizin va tatilin keyfini çıkartmak üzere tam gün öğle yemekli gezimizde ünlü
James Bond Adasına gidiyoruz. Roger Moore’un 1974 yılında baş rolde oynadığı James Bond
Klasiği ‘The Man With The Golden Gun’ filminin çekildiği bu yere varmadan önce Maymun
Kumsalını ve kanoları ile ünlü Hong Adası’nı görecek ve tropik meyveleri tadacağız. Asıl adı Khao
Phing Kan olan James Bond Adası’nda tüm turistlerin fotoğrafladığı kaya oluşumlarını da
göreceğimiz plajda serbest zamanımız olacak. Öğle yemeğimizi gezide alacağız.
Öğleden sonra Phuket’e dönüş, alışveriş, masaj ve dinlenme için serbest zaman.
Bu akşam sizleri bölgenin en sevilen gösterileri arasında yer alan Phuket Simon Cabaret’de
ağırlayacağız. Vip koltuklardan izeyeceğimiz bu dans ve renk zenginliğini unutamayacaksınız.
Geceleme Phuket (3)
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07. GÜN · 10 MART 2019 PAZAR
Kahvaltı ve otelden çıkış işlemleri, havaalanına hareket. Öğle saatlerinde yerel havayolu ile
Bangkok’a geçiyoruz. Varış sonrası yapacağımız panoramik şehir gezisinde göreceğimiz yerler
arasında Yatan Budha Heykeli, Stupalar, içinde masaj okulu da bulunan Kraliyet Tapınağı Wat
Pho ve beş buçuk ton ağırlığındaki Altın Budha Heykeli bulunan Wat Traimit, Çin Mahallesi,
Bakanlıklar Caddesi ve Parlamento Binası bulunuyor.
Gezi sonrası otele giriş, odaların takdimi ve dinlenme. Akşama yemeğimizi otelde ya da hoş bir
restoranda alacağız.
Geceleme Bangkok (1)
08. GÜN · 11 MART 2019 PAZARTESİ
Erken kahvaltı sonrası şehrin iki saat dışında yer alan ve sadece öğleye kadar açık olan gerçek
yüzen çarşı Damnoen Saduak’a gidiyoruz. Varışımızla önce yerel teknelere binecek ve sular
üzerinde yaşayan yerli halkın nehir üzerinde kurdukları yerleşimlerin arasından geçecek, sonra
yüzen çaşıda alışveriş için serbest kalacağız.
Öğle saatlerinde Bangkok’a dönüyoruz. Bir gün önceki gezimizde tamamlanmamış yerleri de
bugün görme olanağımız olacak. Öğleden sonra serbest. Masaj yaptırabilir, alışveriş
olanaklarından yaralanabilir ve Bangkok’u daha yakından tanıyabilirsiniz.
Akşam saatlerinde dünyanın en ilginç yemeklerinden birine tanık olmak için Seafood Market
Restaurant’a gidiyoruz. Burada (ücreti size ait olmak üzere) alışveriş arabası ile salatanızı, deniz
ürünlerini, mezeleri ve istediğiniz balığı tarttırarak satın alabilir, kasada ödeme yaptıktan sonra
nasıl pişirileceğini söyleyebilir ve masanıza gelmesini keyifle bekleyebilirsiniz. Bu değişik
deneyimi uzunca bir süre anımsayacaksınız.
Yemek sonrası sadece geceleri açılan Patbong Gece Pazarına geçiyoruz. Mağazalar, seyyar
satıcılar, gösteri yapan kulüpler, cafe ve barlar sizleri bekliyor. Gece yarısı otele dönüş.
Geceleme Bangkok (2)
09. GÜN · 12 MART 2019 SALI
Uyandırma yoktur. Arzu ettiğinizce dinlenebilir ve geç kahvaltı alabilirsiniz. Bangkok’ta
günümüze Chao Praya Nehri Tekne gezisi ile başlıyoruz. Başkenti bir de nehir üzerinden
gördükten sonra Kraliyet Sarayı’nı gidiyoruz. Sarayın içinde yapacağımız kısa turda Tayland
Krallarının yaşamına tanık olacaksınız. Saray sonrası Central World, Siam Paragon ve Mbk
alışveriş merkezlerinin bir arada bulunduğu bölgeye giderek üç saat boyunca serbest kalacağız.
Öğleden sonra otele dönüş, dinlenme ve serbest zaman. Arzu eden konuklarımız alışveriş
süresini kendi olanakları ile uzatabilir.
Bangkok’taki son gecemizde Özge Ersu Gezileri · Veda Gala Yemeği’nde buluşuyoruz. Şehrin şık
restoranlarından birinde alacağımız akşam yemeğinin seçkin tatlarına gezi anılarımız ve yeni
kurduğumuz dostluklar eşlik edecek.
Geceleme Bangkok (3)
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10. GÜN · 13 MART 2019 ÇARŞAMBA
Uyandırma yoktur. Arzu ettiğinizce dinlenebilir ve geç kahvaltı alabilirsiniz. Odalarımızı öğle
saatlerine dek kullanabileceğimizden, dönüş hazırlıklarınızı yapabilir ya da dinlenebilirsiniz.
Öğle saatlerinde otelden çıkış işlemleri ve serbest gün.
Şehrin göremediğiniz bölgelerini gezebilir, alışverişinize devam edebilir, dünyaca ünlü Thai
masajını bir kez daha deneyimleyebilir, yerel ve uluslararası mutfaklarda öğle ve akşam
yemeklerinizi alabilirsiniz.
22:00’de otelde buluşma ve hareket. 23:00’te Bangkok Havaalanına varış ve uçuş işlemleri.
11. GÜN · 14 MART 2019 PERŞEMBE
02:00’de Emirates Havayolları ile Dubai üzerinden yine dünyanın en büyük uçağı Airbus A380800 (A388) ile benzersiz bir uçuş deneyimi eşliğinde İstanbul’a hareket.
Geceleme Uçakta
Yedi saatlik uçuş sonrası yerel saat ile 06:00’da Dubai’ye varış. Bangkok ile Dubai arasında -3 saat
fark vardır. Üç saat elli beş dakikalık aktarma sonrası (pratikte iki saat) 09:55’te İstanbul’a
hareket. Beş saat beş dakikalık uçuş sonrası yerel saat ile 14:00’te İstanbul’a varış. Dubai ile
İstanbul -2 saat fark vardır.
Gezimizin sonu. Bir başka coğrafyada yeniden buluşabilmek dileği ile

DOĞUNUN UZAK VE MİSTİK COĞRAFYALARI

8

KONAKLAMA

SİNGAPUR (2)
FURAMA RIVERFRONT SINGAPORE

SUPERIOR
STANDART ODALAR

PHUKET (3)
W VAREE MAI KHAO BEACH

SUPERIOR
STANDART ODALAR

BANGKOK (3)
CENTURY PARK HOTEL BANGKOK

SUPERIOR
STANDART ODALAR
VEYA BENZERLERİ

GEZİ ÜCRETİ
BELİRTİLEN HER ŞEY DAHİL
İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI

2.450 EURO
TEK KİŞİ FARKI · 550 EURO
A YNI OD ADA ÜÇÜNCÜ YE Tİ ŞK İN, BEBE K VE ÇOCUK ÜCRE TLER İN İ A YR ICA SORU NU Z
KRE Dİ KAR TI TA KSİ TLER İNDE BANKALAR IN BELİRLED İĞİ YA SAL MA SRAF LAR ÜCRE TE EK LEN İR
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BİZE AİT
GEZİ ÜCRETİ İÇİNDEKİ HİZMET VE SERVİSLER
Özge Ersu Eşliği · Profesyonel Rehberliği · Konferansları · Yürüyüşleri · Dinletileri
Naviosa Turizm Profesyonelliği ve Özeni
Yerel Rehberlik ve Asistan Hizmetleri
Emirates Hava Yolları ile İstanbul – Dubai - Singapur ve Bangkok – Dubai - İstanbul
Gidiş Dönüş Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti · Alan Vergileri
Belirtilen Diğer Uçuşlar · Singapur - Phuket ve Phuket - Bangkok
Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti · Alan Vergileri
Belirtilen veya Benzeri Aynı Kategori Otellerde Standart Odalarda Konaklama
Singapur (2) · Phuket (3) · Bangkok (3)
Otellerde Belirtilen Açık Büfe Kahvaltılar
Belirtilen Tüm Havaalanı Transferleri · Klimalı ve Konforlu Araçlar ile Ulaşım
Belirtilen Tüm Panoramik Geziler · Yürüyüşler · Girişler · Müzeler
Belirtilen Tüm Öğle ve Akşam Yemekleri
Yemeklerde Kişi Başı İki Kadeh · Şişe · Bardak Alkolsüz İçecek
Araç ile Yapılan Gezilerde · Günde (2) Kapalı İçme Suyu
Rahatınız İçin Tüm Şoför ve Restoran Bahşişleri
Tüm Yerel Rehber ve Asistan Bahşişleri
Otellerde Giriş ve Çıkışlarda Bagaj Taşıma Hizmetleri
Yurt Dışı Çıkış Bedeli
Türsab Gezi Sigortası
Havaalanı Gezi Belgeleri Kiti
Geziden Önce Adresinize Teslim Özel Gezi Paketi
Özge Ersu Gezi Yazıları · Haritalar · Belgeler

SİZE AİT
GEZİ ÜCRETİ DIŞINDAKİ SERVİS VE HİZMETLER
Tek Kişilik Oda Farkı
Uçuşlarda Belirtilen Bagaj Sınırlamaları Üzerindeki Ek Ücretler
Uçuşlarda Belirtilen Süre Sonrası Yapılan Kayıtlarda Oluşabilecek Ücret Artışı
Yemeklerde Belirtilen Sınırlamalar Sonrası Alınan Alkolsüz veya Alkollü İçecekler · Çay ve Kahve
Oda Servisi · Kendinize Özel Yemek Siparişleri
Belirtilmeyen Yemekler · Belirtilmeyen Diğer Tüm Girişler
Diğer Tüm Kişisel Harcamalarınız · Belirtilmeyen Servis Ve Hizmetler
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BİLGİLER · KOŞULLAR
•

Belirtilen gezi ücreti on beş (16) tam ödemeli kişi sayısı ve sonrası için geçerlidir. Bu sayı altındaki
katılımlarda gezi gerçekleştirilmez, yasal kesintiler sonrası (uçak bileti, gemi rezervasyonu ve
benzeri) ücret iadesi yapılır ya da arzu edilirse ücretler yeniden düzenlenir.

•

Otel ve uçaklarda yoğunluktan ötürü uzun süreli opsiyon alınamamaktadır. Kesin rezervasyon
sonrası uygunluk ve güncel ücretler yeniden kontrol edilerek olası değişiklikler bildirilir.

•

Gezi tarihi yakınlığına göre havayolu ücretlerinde gerçekleşebilecek olası artışlar gezi ücretlerine
yansıtılır. Kesin havayolu ayrıntıları gezi hareketinden bir hafta önce verilir.

•

Seyahat acentesi gerekli gördüğü durumlarda katılımcılara önceden haber vermeden, programın
içeriğini bozmadan, gezilen ve konaklama yapılan yerlerin sıralamasını, ulaşım araçları ve
havayolunu değiştirebilir.

•

Gezinin bitiş tarihindeki günü dikkate alınarak katılımcıların en az altı ay geçerli pasaportunun
olması gerekmektedir. Pasaport alım tarihi on yıldan eski olmamalıdır.

•

Gezide otellere giriş 15:00 sonrasıdır. Otellerden son çıkış saati 11:00’dir.

•

Geziye katılamama durumunda geçerli olan iptal ve iade koşulları, yapılması zorunlu sözleşme
çerçevesinde acenteden öğrenilebilir.

•

Vize gereksinimi olan gezilerde konukların zaman geçirmeden acente ile bağlantıya geçmesi
gerekmektedir. Her durumda acente yetkilisi ile vize durumunuzu görüşünüz.

•

Otellerde üç kişilik konaklama uygunluğa bağlıdır. Üçüncü yatağın genellikle ranza, açılan kanepe
ya da katlanır yatak olduğunu, diğer iki yatak rahatlığında olmayabileceğini, konaklama alanını
oldukça daraltacağını not ediniz.

•

Çocuk ücretleri iki yetişkin ile aynı odada konaklandığında geçerlidir.

•

Havayollarının yapabileceği uçuş günü, saati değişikliklerinden, bagaj taşıma kurallarında
acenteye veya yolcuya bildirmeden yapabileceği farklı bagaj taşıma uygulamalarından acente
sorumlu değildir.

•

Seksen yaş ve üzeri konuklar gezi sigortası kapsamı dışındadır. Gezi ücretine dahil olan sigorta,
asgari gereksinimleri karşılamaktadır. Daha kapsamlı bir sigortayı kendiniz alabilirsiniz.

•

Bugüne dek hiç karşılaşılmamış olsa da, acil ve beklenmeyen, önceden bilinemeyen bir sağlık veya
aile durumu, yakınının kaybı, idari bir sorun ya da kendisinin vefatı nedeni ile geziye Özge
Ersu’nun beklenmedik bir biçimde eşlik edememesi durumunda yerine gruba bölgeyi yine çok iyi
bilen başka bir Türkçe rehber verilebilir.

•

Özge Ersu, geziyi gerçekleştiren Türsab A Grubu seyahat acentesi ile konukları arasında aracı
konumundadır. İdari, mali ve hukuksal tüm konular belirtilen acente ile katılımcı arasındadır.

•

Tüm konuklar, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından acenteler ve katılımcılar için zorunlu kılınan
Tur Sözleşmesini imzalamakla yükümlüdür.

•

Program içeriğindeki farklılıklar konusunda seyahat acentesinde bulunan geçerli son sürüm
dikkate alınır. Geziye katılan konuklar tüm bu kuralları kabul etmiş sayılır.
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ÖZGE ERSU
GEZİ UZMANI · PROFESYONEL TURİST REHBERİ
BELGESEL RADYO YAPIMCISI · TURİZM YAZARI · EĞİTMEN · MÜZİK TARİHÇİSİ
KONFERANSÇI · KONUŞMACI · SUNUCU · MODERATÖR

www.ersu.net
FACEBOOK · INSTAGRAM · TWITTER
#ozgeersu
1965 yılında Samsun'da doğdu. Kadıköy Maarif Koleji sonrası Boğaziçi Üniversitesi’nde İngiliz
Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü, turizm sektöründe çalışmak üzere ayrılarak ekonomi eğitimi
aldı. Genç yaşta Bodrum’da beş yıldızlı otelde Satış ve Pazarlama Müdürlüğü, İstanbul’da turizm
acentesi üst düzey yönetici deneyimi sonrası kazandığı sınav ile profesyonel turist rehberliği
kariyerine başladı.
Skal International tarafından ‘Turizmde Kalite değerlendirmeleri sonucunda çok az sayıda
rehbere verilen ‘Skal Turizmde Kalite · Türkiye’nin En İyi Profesyonel Turist Rehberi’ unvanı
başta olmak üzere çok sayıda ödülü, katkı plaketi ve brövesi var. Yine Tureb Türkiye Turist
Rehberleri Birliği’nce verilen ‘Turizm Yazarlığı · Gazeteciliği’ ile ‘Süreli Yayıncılık · Televizyon’
ödülleri sahibi.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Profesyonel Turist Rehberi olarak Türkiye'de gezdirdiği turist ve
yerli konukların yanı sıra Antarktika’dan Afrika safarilerine, Küba’dan Fas’a, Arjantin’den
Vietnam’a, Kuzey Kutbu’ndan Avustralya’ya kadar yüz yetmiş ülkeyi gezdirdi, büyük ölçekli
programları şef rehber olarak yönetti. Yurt dışı resmi devlet ve heyet gezilerinde
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık protokol rehberliği yaptı.
Tureb Türkiye Turist Rehberleri Birliği ve İstanbul Rehberler Odası tarafından en çok gezen ve
değişik yerlere giden birkaç rehber arasında gösteriliyor. Uluslararası Rehberler Günü’nde başta
İstanbul ve Aydın Kuşadası Rehber Birlikleri olmak üzere seremonileri sunuyor ve moderatörlük
yapıyor. On yıllardır özellikle dünyanın uç coğrafyalarına ve Türkiye'nin değişik bölgelerine
uzman acenteler işbirliğinde 'Özge Ersu Gezileri' markası ile lüks programlar düzenliyor.
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Türkiye’deki turizm meslek yüksekokulları ve üniversitelerde, eğitim kurumlarında, özel ve resmi
kuruluşlarda on yıllardır vermekte olduğu, fotoğraf, video, harita ve benzeri görsellerin yanı sıra
dünyanın değişik bölgelerinden getirdiği ilginç eşyalarla zenginleştirdiği, mesleğindeki deneyimini
paylaştığı ‘Dünya Turu’, 'Bir Dünya Müzik' ve ‘Dijital Dönüşüm’ konferans serileri ile tanınıyor, farklı
sektörlere özgü (sağlık, sigorta, gıda, yönetim vb.) çalışmalar hazırlayıp sunuyor.
Akademik bildirilerini sunduğu Türkiye ve yurt dışındaki uluslararası kongrelere konuşmacı olarak
davet ediliyor, uzmanlık konularında sunumlar yapıyor ve oturumları yönetiyor. Son yıllarda
çalışmalarını başta turizm sektörü odaklı olmak üzere Dijital Dönüşüm’, ‘Yapay Zeka’ ve ‘Değişik
Sektörlerde Sayısal Gelecek’ çalışmaları üzerine yoğunlaştırmış durumda.
2008-2013 yılları arasında beş sene boyunca Ntv Radyo’da her Cumartesi 15:10’da ve her Pazar
17:10’da dünyanın değişik coğrafyalarını, tarihteki olayları, kültürel kavramları, bu konular için
yazılmış şarkıların hikayelerini de dinleterek anlattığı bol ödüllü ‘Özge Ersu ile Laterna · Şehirlerim
Şarkılarım’ müzikal belgesel programını hazırlayıp sundu.
2013 yılında Internet üzerinden yayın yapan Türkiye’nin ilk ve tek müzikal belgesel web radyosu
Lateradio’yu kurdu. Caz, Blues, Old School Rock, Soul, Klasik Müzik ve Türkçe Nostalji içerikli
aralıksız tematik yayın yapan radyosunda aralıklarla Latelive markası ile canlı yayınları
gerçekleştiriyor. Yayınları ücretsiz uygulaması ve web sitesi üzerinden dinlenebiliyor.
Lise yıllarında tanıştığı Rock, Blues ve New Age çalışmalarını tam donanımlı ev stüdyosunda
sürdürüyor. Amatör olarak davul çalıyor, Blues ve Caz parçaları için şarkı sözü yazıyor, aranjmanlar
için çeviri yapıyor. Müzik konusunda eğitimler verip, başta Rock ve Blues Tarihçesi olmak üzere
seminer çalışmaları yapıyor. Yıllar içinde oluşturduğu geniş müzik arşivi ile aralıklarla Underground
Old School Rock ve Blues temalı müzik kulüplerinde, prestijli salonlarda dinleti geceleri
gerçekleştiriyor, tanıtımlarda müzikal sunumlar yapıyor.
Güneydoğu Anadolu kökenli yerel müzisyenler ile oluşturup Türkiye içinde turnelere çıktığı 'Özge
Ersu Orkestrası' ile 'Sazz ve Cazz' adını verdiği kendi formatında ağıt, türkü ve şarkıların hikâyelerini
anlatıyor, orkestrası bu kalıpları modern Blues, Caz, Flamenco ve Reggae formları ile yorumluyor.
Sazz ve Cazz Orkestrası konserleri ile değişik toplantı ve salonlarda sahne alıyor.
Tüm birikim ve çalışmalarını ‘Türkiye’nin En Zengin İçerikli Kişisel Gezi Sitesi’ sloganlı www.ersu.net
adresinde ve Ios, Android ile Windows platformları için hazırladığı ücretsiz ‘Özge Ersu’ mobil
uygulamasında paylaşıyor.
Uzun süredir vatandaşı olduğu Fransa’da Côte d’Azur Nice şehrinde yaşıyor. Evli, üç kız babası.
İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve az Almanca biliyor. Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi Derneği
sporcusu. Hobileri tarih, coğrafya, teknoloji, blues, caz, davul, yelken, basketbol ve bilardo.

ozge@ersu.net
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ÖZGE ERSU GEZİLERİ · SİZE ÖZEL NAVIOSA YETKİLİSİ
NİHAN GÜRKAN
nihan.gurkan@naviosa.com
0216 355 14 66
NAVIOSA · CEYT TURİZM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK LTD.
www.naviosa.com
Noter Sokak Deniz Apartmanı 36/3 Giriş Katı Şaşkınbakkal 34740 Kadıköy İstanbul
0216 355 14 65
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türsab Belge No A 9947
ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİMİ · ISO 9001 KALİTE YÖNETİMİ

Tatilcilerin yol arkadaşı, gezginlerin daimi başlangıç noktası Naviosa Tur bugün tatil
severlerin desteğiyle sektörün trendlerini belirleyen, başarıları ödüllerle
onurlandırılan ve tatil dendiğinde akla ilk gelen marka konumuna yükselmiştir.
Kuruluşundan bugüne izlediği doğru ve dürüst hizmet politikaları, yapılan alt yapı ve
teknoloji yatırımları ile devamlı büyümektedir.
Müşteri memnuniyetinin ve kaliteli hizmet anlayışının her şeyden önce geldiğine
inanan Naviosa Tur’un tecrübeli çalışanları, bu ilke doğrultusunda ihtiyaçlarınızın
tümüne hızlıca cevap verebilmek ve sizlere unutulmaz bir tatil tecrübesi yaşatmak
için gerekli tüm hazırlıkları yapmaya her gün, her saat devam etmektedir.
Türkiye genelindeki güçlü otel bağlantıları ve online olarak birbirine bağlı birçok
noktamız ile geniş bir hizmet ağına sahip olan Naviosa Tur dev kadrosuyla, her zaman
en kaliteli ürünü, uygun fiyat avantajları ile misafirlerine sunmayı hedef edinmiştir.
Hizmet kalitesini uluslararası ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi ve ISO 9001
Kalite Yönetimi sertifikaları ile belgeleyen Naviosa Tur’da, yurtiçi otellerinden
yurtdışı, kültür ve cruise turlarına kadar aradığınız her şeyi kolaylıkla bir arada
bulabilirsiniz. Birçok farkıyla artık kurumsal seyahat, fuar ve kongre hizmetlerinin
hepsi tek çatı altında, uzman kadrolar tarafından titizlikle incelenerek seçilmektedir.
Ürün ve hizmet planlamasında her zaman misafir görüşlerinin ışığında yol alan ve her
görüşü can kulağı ile dinleyen Naviosa Tur ‘un sektörel başarısının temelinde siz
değerli müşterilerine verdiği önem yatmaktadır.
© 2006 - 2019 Özge Ersu & Özge Ersu Gezileri™
Tüm programın özgün yazımı, akış ve tanımları Özge Ersu'ya aittir, tüm hakları saklıdır.
Gezi içeriği hiç bir biçimde tümüyle veya bölünmüş olarak Özge Ersu yazılı izin olmadan kullanılamaz, yayınlanamaz.
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