ÖZGE ERSU GEZİLERİ
DOĞA TARİH YEREL KÜLTÜR VE MUTFAK AĞIRLIKLI ÖZEL İÇERİK

TOKYO (3) · HAKONE (1) · KYOTO (2)
HIROSHIMA (1) · OSAKA (1)
NIKKO · FUJI· RYOKAN · MIYAJIMA · KOBE
24 NİSAN 2019 ÇARŞAMBA · 04 MAYIS 2019 CUMARTESİ
11 GÜN · 8 GECE
EMIRATES HAVAYOLLARI · DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAĞI AIRBUS A380-800 DENEYİMİ(*)
ARA ULAŞIM SHINKANSEN ÇOK YÜKSEK HIZLI MERMİ TREN VE LÜKS ARAÇ İLE

TÜRSAB BELGE NO A 9947
(*) EMIRATES HAVAYOLLARI UÇAK KONFİGÜRASYONLARINI DEĞİŞTİREBİLİR · PROGRAM VE İÇERİK SÜRÜM 20190118
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ÖZEL İÇERİK

SİZE ÖZEL
VİZESİZ GEZİ OLANAĞI
TÜM GEZİLER · BELİRTİLEN TÜM ÖĞLE VE AKŞAM YEMEKLERİ DAHİL
BÖLGENİN EN İYİ ZAMANINDA BAHAR KEYFİ
EMIRATES İLE DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAĞI AIRBUS A380-800 DENEYİMİ(*)
SHINKANSEN ÇOK YÜKSEK HIZLI MERMİ TREN VE LÜKS ARAÇ İLE ULAŞIM
MERKEZ SUPERIOR OTELLER · JAPON USULÜ RYOKAN KONAKLAMA

TOKYO
ODAIBA · SHINJUKU · TMG METROPOLITAN BİNASI FUJIYAMA MANZARASI
TAPINAKLAR · ASAKUSA · GINZA · KABUKI DANS GÖSTERİSİ
HOŞ GELDİNİZ VE GALA AKŞAM YEMEĞİ SAMURAI GEMİSİ VE

NIKKO VE NIKKO DOĞAL PARKI
TAPINAKLAR · DÜNYACA ÜNLÜ VİRAJLI IROHAZAKA YOLU
NANTAI · KEGON ŞELALELERİ · AKECHIDAIRA TELEFERİĞİ

FUJİ DAĞI · HAKONE · JAPON USULÜ RYOKAN KONAKLAMA
FUJIYAMA BEŞİNCİ İSTASYON · ASHINOKO GÖLÜ
OWAKUDANI TELEFERİĞİ · KOMAGATAKE TEPESİ · KAYNAYAN VADİ

ESKİ BAŞKENT KYOTO
TAPINAKLAR · KINKAKUJI · NIJO KALESİ · GEISHA MAIKO GÖSTERİSİ · TAI CHI
CHU’AZN MEDİTASYON · GELENEKSEL ÇAY SEREMONİSİ

MIYAJIMA
ITSUKUSHIMA TORII · MISEN DAISHOIN · OMOTESANDO

HIROSHIMA (1)
BARIŞ ANITI · ATOM BOMB DOME

OSAKA (1)
UMEDA · NAMBA · SHINSAIBASHI · DOTONBORI

KOBE
ÜNLÜ KOBE BİFTEĞİ· SANNOMİYA ALIŞVERİŞİ · ROKKO DAĞI TELEFERİĞİ
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ÖZGE ERSU KONFERANSLARI™ · MEDİTASYON VE DİNLETİLER

Japon Trenleri · Dünyanın En Yoğun Tren istasyonu Shinjuku
Sakura Kiraz Çiçekleri · Efsanelerden Doğaya
Japonya ve Din · Shinto Kami No Michi ve Shinbutsu Shugo
Stratovolkan Fujisan · Aktif Yanardağdan Ölümsüzlük Sembolüne
Japon Usulü Konaklama Ryokan · Nippon Kervansarayları
Ninja Shinobi, Shogun ve Ronin · Feodal Japonya’nın Efsane Savaşçıları
Geisha ve Maiko · Japonya’nın Yanlış Bilinen Fenomeni
Merak Edilenler · Şans Kedisi Maneki Neko, Kısa Şiir Sanatı Haiku ve Harakiri
İlk Nükleer Silahlar Little Boy ve Fat Man · Atom Bombaları Önlenebilirdi
Zaman Kapsülleri · Gömüden Uydulara Geleceğe Mesaj
Modern Japonya · Kadının Toplumdaki Yeri
Köbe Bifu · Eğrisinden Doğrusuna En Pahalı Biftek

Tai Chi Chu’an · Uzakdoğu’nun Savunma Sanatı

Japon Yerel Müzik Dinletisi · Shōmyō ve Gagaku
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01. GÜN · 24 NİSAN 2019 ÇARŞAMBA
İstanbul Atatürk Havaalanında Özge Ersu ve acente yetkilileri ile 13:30’da buluşma. İşlemler
sonrası 16:30’da Emirates Havayolları EK 0124 uçuşu ile Dubai üzerinden Tokyo’ya hareket. Dört
saat yirmi dakikalık uçuş sonrası yerel saat ile 21:50’de Dubai’ye varış. İstanbul ile Dubai arasında
+1 saat fark vardır.

02. GÜN · 25 NİSAN 2019 PERŞEMBE
Dört saat elli dakikalık aktarma sonrası (pratikte iki buçuk saat) 02:40’taki EK 0318 sayılı uçuşta
dünyanın en büyük uçağı Airbus A380-800 (A388) ile benzersiz bir uçuş deneyimi eşliğinde Tokyo
Narita Havaalanına hareket.
Geceleme Uçakta
Dokuz saat elli beş dakikalık uçuş sonrası yerel saat ile 17:35’te Tokyo’ya varış. Dubai ile Tokyo
arasında +5 saat, İstanbul ile Tokyo arasında +6 saat fark vardır. Çıkış işlemleri sonrası otele
hareket. Odaların takdimi ve dinlenme. Valizleriniz görevlilerce taşınacaktır. Akşam yemeği
otelde.
Geceleme Tokyo (1)

03. GÜN · 26 NİSAN 2019 CUMA
Kahvaltı sonnrası panoramik şehir gezisinde göreceğimiz yerler arasında şehrin en ilginç
bölgelerinden Odaiba, Shinjuku ve Dünya Rekorlar Kitabı’na girmiş, günde dört milyona yaklaşan
yolcusu ile dünyanın en işlek birinci tren istasyonu olan Shinjuku İstasyonu, Yoyogi Parkı, Meiji
Tapınağı, dışarıdan (içine girilmesine izin verilmeyen) İmparatorluk Saray Bahçesi, Asakusa
Tapınağı ve son derece ilginç bir yaya alışveriş yolu olan Nakamise Çarşısı yer alıyor. Yine şehir
turlarında az gidilen Harajuku ve Omotesando da sizler için sürpriz olacak.
Ayrıca özellikle açık havalarda kırk beşinci katından Fuji Yanardağı’nın eşsiz silüetinin görülebildiği
Tmg Tokyo Metropolitan Government Building’in kulelerine çıkarak başkentin engin manzarasını
fotoğraflayabileceğiz. Öğleden sonra ünlü alışveriş merkezi Ginza’da serbest zaman. Öğle
yemeğinizi arzunuza göre kendi olanaklarınızla alabilirsiniz.
Akşam ‘Özge Ersu Gezileri · Hoş Geldiniz Yemeği’ için sizi ilginç bir deneyime davet ediyoruz.
19:15’te bineceğimiz küçük Samurai gemisi 19:35’te demir alarak bizleri bir saat kırk dakika
boyunca Tokyo Körfezi’nde ışıklar altında gezdirecek. Tokyo Tower, Sky Tree ve Raibow Bridge
ve benzeri manzaralara yerel Kabuki dans gösterisi, yerel ve uluslararası mutfaklardan oluşan
yemekler eşlik edecek. Bu hoş akşamda eski dostlarımızla hasret giderecek ve yeni
katılımcılarımızla tanışacağız. Unutmayınız, ’Özge Ersu gezilerinde yabancı yoktur, henüz
tanışmamış gezi dostları vardır.’
Geceleme Tokyo (2)
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04. GÜN · 27 NİSAN 2019 CUMARTESİ
Keyifli kahvaltı sonrası bu güzel günü başkent dışında geçirmek üzere gölleri, nehirleri, ulusal
parklarıyla ünlü, Tokyo’ya gelen turistlerin çok azının görebildiği, turistik programların çoğunda
yer almayan yaklaşık iki saat uzaklıktaki Nikko’ya gidiyoruz.
Göreceğimiz yerler arasında yaklaşık dört yüz sene önce ülkeyi birleştirip Tokugawa Beyliği’ni
kuran Ieyasu Tokugawa’nın anıt mezarı olan, Unesco Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Toshogu
Tapınağı ve Nikko’nun diğer panoramik yerleri var.
Daha sonra virajları ile dünyaca ünlü muhteşem yol Irohazaka'dan geçerek, içinde 2.486 metre
yüksekliğindeki Kutsal Nantai Volkanı, deniz seviyesinden 1.269 metre yukarıda bulunan
Chuzenji Gölü ve Japonya’nın En Güzel Sekiz Panoraması arasında sayılan, buna karşın Japon
gençlerin en çok intihar ettiği yer olarak kötü bir ün salmış 97 metre yükseklikten dökülen Kegon
Şelaleleri’nin bulunduğu Nikko Doğal Parkı’na varıyoruz. Gezimizin bu bölümünde göreceğiniz
manzaraları uzunca bir süre unutamayacaksınız.
Öğle yemeğimizi gölün hemen yanında alacağız. Yemek sonrası bizi yine harika bir deneyim
bekliyor. Akechidaira Teleferiği ile iki dakika içerisinde çıkacağımız tepeden, neredeyse tüm gölü,
sönmüş volkanı ve şelaleyi bambaşka bir açıdan görme olanağı yakalayacağız.
Bu güzel günü tatlı bir yorgunlukla tamamlayarak yine iki saatlik zevkli bir dönüş yolculuğu ile
Tokyo’ya varıyoruz. Otele dönüşümüzde küçük bir ricamız var. Lütfen ertesi iki gün ve bir gece
boyunca, Fujiyama gezimiz ve devamındaki Hakone konaklamasında yeterli olacak küçük bir valiz
hazırlayınız. Diğer büyük valiziniz trenle yolculuk için uygun ve rahat olmadığından Hakone’den
sonraki gece konaklayacağımız Kyoto’ya ayrıca karayolu ile gönderilecektir.
Akşam ve yemek serbest. Kim bilir, belki tanıdık bir Japon ailenin evine bir hatır ziyareti yaparız.
Geceleme Tokyo (3)
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05. GÜN · 28 NİSAN 2019 PAZAR
Erken kahvaltı sonrası yaklaşık doksan kilometre uzakta bulunan, bizleri kustal Fuji Yanardağı’nın
eteklerine ulaştıracak Hakone’ye aracımız ile geçiyoruz. Büyük valizlerimizin karayolu ile Kyoto’ya
gönderildiğini, yanımızda daha küçük bagajlarla yolculuk yapıyor olacağımızı anımsayınız.
Yaklaşık iki buçuk saatlik zevkli bir yolculuk sonrası gölleri ve termalleri ile ünlü Fujiyama
manzarası bizleri karşılayacak. Önce, hava ve görüş koşulları izin veriyorsa dört bin metreye
yaklaşan yüksekliği ile Japonya’nın en yüksek dağında, iki bin dört yüz metre yukarıda yer alan
Beşinci İstasyon’a aracımızla gideceğiz. Buradaki görünüm nefesinizi kesecektir. Vereceğimiz
serbest zamanda bolca fotoğraf alabilir ve yerel ürün alışverişi yapabilirsiniz.
Fujiyama sonrası Hakone’ye inmeye başlıyor ve açık büfe öğle yemeğimizi alıyoruz. Yemek
sonrası zaman zaman kendini gösteren Fujiyama manzarası eşliğinde, tarihteki örneklerine
benzetilmiş ilginç bir tekne ile Ashinoko Gölü’nde kısa ve güzel bir gezinti bizleri bekliyor.
Tekne gezisi sonrası sizlere güzel bir sürprizimiz daha var. Yine hava durumuna bağlı olarak
Owakudani Teleferiği ile Komagatake Tepesi’ne manzara için çıkarak, Ashinoko Gölü, Fujiyama
başta olmak üzere tüm çevreyi bir kez daha anılarımıza yerleştirebileceğiz. Burada ‘Kaynayan
Vadi’ adı ile bilinen Owakudani’nin eşsiz manzaraları önümüze serilecektir.
Bu harika saatler sonrası akşamüstü Ashinoko Gölü kıyısındaki geleneksel otelimiz Ryuguden’e
geçiyoruz.
Genelde Japon alışkanlıklarına göre yatakları yerde olan bu tür konaklamalara Ryokan adı
verilmektedir. Ryokan’lar aslında Japon konaklama yapılarıdır, çoğu ülkedeki tek ya da iki katlı
geleneksel ahşap evler örnek alınarak yapılmıştır. Japon stilinde döşenmiş odalar Tatami ile
bezenmiş, Fusuma adı verilen kâğıt kaplamalı ince ahşap ile yapılmış sürme kapılar ile birbirinden
ayrılmıştır. Bu sağlıklı yer yataklarına Futon adı verilmektedir. Odalarda tüm Ryokan içinde
kullanılabilen, Kimono’yu andıran tarihi yerel giysi Yukata ve takunya vardır.
Hoş Geldiniz İkramı ve odaların takdimi sonrası yorgunluğumuzu bu termallerin bize sağladığı
banyolardan birinde atacağız. Bizi iyice acıktıracak olan bu spa deneyimi sonrası sırada 19:00’da
Japon usulü akşam yemeği var. Japon geleneklerine uygun olarak alçak sofralarda servis edilen,
yer minderlerinin üzerine oturularak yenilen yemeğimizde alışılagelmiş batı servisleri ve çatal
bıçak yerine geleneksel ‘Hashi’ çubuklarını kullanacağız. Sofrada tuz, biber ve diğer baharatlar
bulunmaz, ekmek yerine buharda pişirilmiş pirinç sunulur ve porsiyonlar genelde deniz
ürünlerinden oluşur. Böylesine keyifli günün sonunda, yerde de olsa, mum ışıkları ve fener ile
aydınlatılmış geleneksel Japon yataklarının rahatına hemen alışacağınıza inanıyoruz.
Geceleme Hakone Ryokan (4)
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06. GÜN · 29 NİSAN 2019 PAZARTESİ
Japon usulü kahvaltı sonrası Ashinoko Gölü ve Ryokan konaklamamızı geride bırakarak araç ile
kısa bir yolculuk sonrası yakınımızdaki Tren İstasyonu’na geçiyor ve çok yüksek hızlı mermi tren
Shinkansen ile Kyoto’ya birinci sınıf rezervasyon ile gidiyoruz. İki saat dört dakikalık hızlı tren
yolculuğu ile Kyoto’ya varışımız sonrası araç ve yerel rehberimizle buluşuyoruz. Öğle yemeğimizi
açık büfe olarak alacağız.
Yemek sonrası Kyoto panoramik gezimizde göreceğimiz yerler arasında nefes kesen altın
kaplama çatıların göle yansıdığı Kinkakuji Tapınağı ve Nijo Kalesi var.
Akşama doğru Kyoto oteline varış, odaların takdimi ve dinlenme. Bir gün önce otele gelmiş olan
büyük valizlerimiz de bizleri bekliyor olacak. Akşam yemeği otelde.
Geceleme Kyoto (5)

07. GÜN · 30 NİSAN 2019 SALI
Genelde turistik gezilerde günübirlik görülen veya en fazla bir gece bir gün konaklanılan, bizim
iki rahat güne ve geceye yaydığımız, Japonya’nın tarih mirası en zengin eski başkenti Kyoto’da
koşuşturmasız ve huzurlu bir güne başlıyoruz. Uygunluk olduğu takdirde kahvaltı öncesi Özge
Ersu sizleri otel bahçesinde hoca eşliğinde Tai Chi Chu’an deneyimine davet edecek.
Kahvaltı sonrası Kyoto’da göreceğimiz yerler arasında Nishiki Pazarı ve muhteşem manzarası ile
Kiyomizu Tapınağı yer alıyor.
Öğle saatlerinde Japonların ünlü Çay Seremonisine davetliyiz. Öğle yemeği ve öğleden sonra
serbest. Arzunuza göre alışveriş yapabilir ve Japonya’nın en renkli eski başkentini gezebilirsiniz.
Akşam saatlerinde Kyoto’nun Gion bölgesindeki en ünlü geleneksel restoranlarından birinde
Japon usulü akşam yemeğimizi alacağız. Bu yemekteki Geisha Maiko Gösterisi uzun süre
unutamayacağınız anılar arasında yer alacak.
Otelimize dönüşte küçük bir ricamız var. Önümüzdeki iki gün ve bir gece boyunca Miyajima
gezimiz ve devamındaki Hiroshima konaklamasında yeterli olacak küçük bir valiz hazırlayınız.
Diğer büyük valiziniz trenle yolculuk için uygun ve rahat olmadığından Hiroshima’dan sonraki
gece konaklayacağımız Osaka’ya ayrıca karayolu ile gönderilecektir.
Geceleme Kyoto (6)

8

08. GÜN · 01 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA · 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
Bugün Türkiye ve tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, diğer bir deyişle İşçi
ve Emekçiler Bayramı.
Kahvaltı sonrası İstiklal Marşı eşliğinde küçük bir merasim yapacak ve devamında grubumuzdaki
en kıdemli emekçi konuğumuzun bu günün önemi ile ilgili kısa konuşmasını dinleyeceğiz.
Otelden çıkış ve aracımız ile kısa bir yolculuk yaparak yakınımızdaki Kyoto Tren İstasyonu’na
geçiş. Çok yüksek hızlı mermi tren Shinkansen ile Hiroshima’ya Birinci Sınıf Rezervasyon ile
gidiyoruz. Büyük valizlerimizin karayolu ile Osaka’ya gönderildiğini, yanımızda daha küçük
bagajlarla yolculuk yapıyor olacağımızı anımsayınız.
Bir saat kırk iki dakikalık hızlı tren yolculuğumuzla Hiroshima’ya varışımız sonrası otobüsümüz ve
yerel rehberimiz bizi karşılıyor ve deniz kıyısındaki iskeleye geçiyoruz. Bugün yine özel bir gezi
bizi bekliyor. Tanrıların Adası olarak anılan, çoğu turistin Japonya gezisi yaptığında
uğra(ya)madığı Miyajima Adası’na tekne ile gidiyoruz.
Tümüyle Şinto ve Budist rahiplerin yaşadığı, adanın her tarafına yayılmış geyikler eşliğinde
yürüyerek yapacağımız Miyajima Adası gezimizde önce bir Shinto tapınağı olan Itsukushima’yı
göreceğiz. Japonya’nın en çok fotoğraflanan manzarası olan deniz içindeki Torii Kapısı özellikle
ilginizi çekecek. Daha sonra sırada Misen Tepesi’ndeki Daishoin Tapınağı var.
Öğle yemeğimizi adada Japon usulü yerel bir restoranda alıyoruz.
Serbest zamanda gezebileceğiniz, adadaki Japon mimarisinin en güzel örneklerini barındıran
küçük tapınakları, adanın en hareketli yeri küçük Omotesando alışveriş caddesi, parklar ve küçük
hediyelik eşya mağazaları uzunca bir süre anılarınızda yer alacak.
Mart ayı sonunda kiraz çiçekleri ile renklenen, soğukların başladığı sonbaharda ise sarı, beyaz ve
kahverenginin doyulmaz tonlarına büründüğü adada arzu ederseniz ‘Miyajima Çöreği’ de
tadabilirsiniz.
Öğleden sonra tekne ile geri dönüyor ve otobüsümüzle Hiroshima otelimize geçiyoruz. Odaların
takdimi, yerleşme ve dinlenme.
Bu keyifli ve uzun günün sonunda, hafif tatlı yorgunluğumuzu otelde alacağımız açık büfe ile
atacağız.
Geceleme Hiroshima (7)
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09. GÜN · 02 MAYIS 2019 PERŞEMBE
Kahvaltı ve otelden çıkış sonrası otobüs ile Hiroshima gezimize başlıyoruz. Dünyadaki ilk nükleer
saldırının hedefi olan bu şehirdeki öncelikli durağımız Barış Anıtı Parkı ve Müzesi. Daha sonra
nükleer bombanın üstünde patladığı Atom Bombası Kubbesi’ni ve muhteşem manzarası ile
Orizuru Tower’ı göreceğiz.
Gezi sonrası yakınımızdaki Hiroshima Tren İstasyonu’na geçiyor ve çok yüksek hızlı mermi tren
Shinkansen ile Osaka’ya Birinci Sınıf Rezervasyon ile gidiyoruz. Büyük valizleri karayolu ile
Osaka’ya gönderdiğimizi, yanımızda daha küçük bagajlarla yolculuk yapıyor olacağımızı bir kez
daha anımsatalım.
Bir saat yirmi altı dakikalık hızlı tren yolculuğumuzla Osaka’ya varışımız sonrası otobüsümüz ve
yerel rehberimiz bizi karşılıyor.
Öğleden sonra Osaka şehir gezimizde göreceğimiz yerler arasında Osaka Kalesi, Zaman Kapsülü,
Umeda Sky Buiding, Namba, Shinsaibashi ve Dotonbori bölgeleri var.
Gezi bitiminde otelimize geçiş, odaların takdimi ve dinlenme. Bir gün önce otele gelmiş olan
büyük valizlerimiz de bizleri bekliyor olacak.
Akşam sizi Batı mutfağı tatları eşliğinde Özge Ersu Gezileri · Gala Yemeği’ne davet ediyoruz. Gece
boyunca tüm gezimizin yorgunluğunu unutacak ve bir sonraki Özge Ersu Gezileri coğrafyalarının
hayallerini paylaşacağız.
Geceleme Osaka (8)
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10. GÜN · 03 MAYIS 2019 CUMA
Geç kahvaltı sonrası serbest sabah. Arzunuza göre dinlenebilir, valizlerinizi hazırlayabilir veya
Osaka’nın sunduğu olanaklardan yararlanabilirsiniz. Sadece sabahları açılan Bonsai pazarından
Türkiye’ye dikkatlice götürmek üzere yaşlı küçük ağaçlar alabilirsiniz.
Öğleye doğru lobide buluşma ve otelden çıkış sonrası, Japonya’nın az bilinen şehirlerinden
Kobe’ye gidiyoruz. Panoramik olarak göreceğimiz yerler arasında büyük depremden sonra
tümüyle yenilenen modern şehir ve liman bölgesi var.
Gezi bitimindeki öğle yemeğinde dünyaca ünlü, özel olarak beslenen danaların etleri ile yapılan,
dünyanın en pahalı biftekleri arasında yer alan Kobe Bifteği’ni tadacağız.
Yemek sonrası panoramik manzara ve değişik bir deneyim için Rokko Dağı’na teleferik ile çıkarak
manzaranın keyfini çıkartacağız. Kalan zamanda üstü kapalı bir cadde olan Sannomiya’da
alışveriş, çay ve kahve olanaklarından yararlanabilirsiniz.
19:30’da Osaka Kansai Uluslararası Havaalanına hareket. 20:30’da varış ve uçuş işlemleri.
23:45’te Emirates Havayolları EK 0317 sayılı uçuşta Dubai üzerinden yine dünyanın en büyük
uçağı Airbus A380-800 (A388) ile benzersiz bir uçuş deneyimi eşliğinde İstanbul’a hareket.
Geceleme Uçakta

11. GÜN · 04 MAYIS 2019 CUMARTESİ
On saat otuz dakikalık uçuş sonrası yerel saat ile 05:15’te Dubai’ye varış. Tokyo ile Dubai arasında
-5 saat fark vardır. Dört saat kırk beş dakikalık aktarma sonrası (pratikte üç saat) 10:00’te
İstanbul’a hareket. Dört saat kırk beş dakikalık uçuş sonrası yerel saat ile 13:45’te İstanbul’a varış.
Dubai ile İstanbul arasında -1 saat fark vardır.
Özge Ersu Gezileri Japonya programımızın sonu. Bir başka coğrafyada yeniden buluşabilmek
dileği ile.
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DOĞUNUN AZ BİLİNEN MİSTİK COĞRAFYASI
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KONAKLAMA

TOKYO (3)
KEIO PLAZA HOTEL TOKYO

SUPERIOR
STANDART ODALAR

HAKONE RYOKAN (1)
RYUGUDEN

ÖZEL BUTİK KONAKLAMA
RYOKAN ODALAR

KYOTO (2)
RIHGA ROYAL HOTEL KYOTO

SUPERIOR
STANDART ODALAR

HIROSHIMA (1)
RIHGA ROYAL HOTEL HIROSHIMA

SUPERIOR
STANDART ODALAR

OSAKA
(1)
HILTON OSAKA

DELUXE
STANDART ODALAR

VEYA BENZERLERİ
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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 - Tokyo ve Osaka - Dubai - İstanbul
Gidiş Dönüş Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti · Alan Vergileri
Belirtilen Shinkansen Çok Yüksek Hızlı Mermi Tren Ulaşımı
Belirtilen Etaplarda Büyük Valizlerin Ayrı Araçla Taşınması
Belirtilen veya Benzeri Aynı Kategori Otellerde Standart Odalarda Sekiz Gece Konaklama
Tokyo (3) · Hakone (1) · Kyoto (2) · Hiroshima (1) · Osaka (1)
Otellerde Belirtilen Açık Büfe veya Yerel Japon Kahvaltılar
Belirtilen Tüm Havaalanı Transferleri · Klimalı ve Konforlu Araçlar ile Ulaşım
Belirtilen Tüm Panoramik Geziler · Yürüyüşler · Girişler · Müzeler · Teleferik Çıkışları
Belirtilen Tüm Standart Öğle ve Akşam Yemekleri
Tokyo Samurai Gemisi · Kobe Bifteği İkramlı Öğle Yemeği
Yemeklerde Kişi Başı İki Kadeh · Şişe · Bardak Alkolsüz İçecek
Araç ile Yapılan Gezilerde · Günde (2) Kapalı İçme Suyu
Rahatınız İçin
Tüm Zorunlu Şoför ve Restoran Bahşişleri
Tüm Zorunlu 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 altı (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 hiçbir biçimde tümüyle veya bölünmüş olarak Özge Ersu yazılı izin olmadan kullanılamaz, yayınlanamaz.
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