ÖZGE ERSU GEMİ GEZİLERİ

TÜM GEZİLER GEMİDE YEMEKLER TÜRK HAVA YOLLARI UÇUŞLARI DAHİL

05 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA · 12 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA

ZÜRİH · BASEL · BREISACH · COLMAR · STRASBOURG · SPEYER · MANNHEIM · HEIDELBERG ·
RÜDESHEIM · KOBLENZ · KÖLN · ARNHEIM · ROTTERDAM · DELFT · AMSTERDAM
TÜRK HAVA YOLLARI · İSTANBUL ZURICH İSTANBUL ZURICH · AMSTERDAM İSTANBUL

TÜRSAB BELGE NO A 9947
PROGRAM VE İÇERİK SÜRÜM 20190201
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01. GÜN · 05 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA · İSTANBUL · ZÜRİH · BASEL
05:00’te İstanbul Atatürk Havaalanında Özge Ersu ve acente yetkilileri ile buluşma. Uçuş işlemleri
sonrası 07:15’te Türk Hava Yolları TK 1907 ile İsviçre Zürih uçuşu.
Yerel saat ile 09:35’te Zürih’e varış.
Zürih’te yapacağımız kısa panoramik şehir gezimizde göreceğimiz yerler arasında Zürih Gölü, Eski
Gar, alışveriş caddesi Banhofstrasse, Grossmünster Kilisesi, Eski şehir Altstadt yer alıyor.
Gezi sonrası yaklaşık bir buçuk saatlik yolculuk ile Basel’a geçiyoruz. Yaklaşık yüz kilometrelik
zevkli otobüs yolculuğunda Özge Ersu ‘Üç Kantondan Dünya Liderliğine · İsviçre Mucizesi’
konferansını verecektir.
Varış ve gemiye giriş işlemleri. Kabininize yerleştikten hemen sonra geminin keyfini çıkartamaya
başlayabilir ya da Basel’da kısa bir gezinti yapabilirsiniz.
Katılımı zorunlu güvenlik brifingi ile Johann Strauss 17:30’da kapılarını kapatarak 18:00’de
Breisach için demir alıyor.
Akşam yemeğimizi Özge Ersu’nun Türkçeleştirdiği menüler eşliğinde alacağız. İlk akşamımızda
önceden tanıdığımız konuklar ile hasret giderecek, yeni katılımcılarımız ile tanışacağız.
Unutmayınız: ‘Özge Ersu Gezilerinde yabancı yoktur, henüz tanışmamış gezi dostları vardır.’
Yemekten sonra geminin olanaklarından arzu ettiğinizce yararlanabilirsiniz.
İlk Geceleme · Johann Strauss (1)
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02. GÜN · 06 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE · BREISACH · COLMAR · STRASBOURG
Gemimiz gecenin geç saatlarinde Breisach’a demir atarak geceyi burada geçirecek, kahvaltı
sonrası 09:00’da Strasbourg gezisine katılan konukların ayrılışı sonrası Strasbourg’a hareket
ederek 17:00’de varacaktır.
Ramazan Bayramımız kutlu olsun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpeceğimiz
geleneksel bayramlaşma ve kahvaltı sonrası yıllarca Almanya ile Fransa arasında paylaşılamayan,
şarapları ile ünlü Alsace bölgesindeki tam gün Colmar ve Strasbourg gezisi için yola çıkıyoruz. İlk
uğrayacağımız Colmar yarı ahşap evleri, ‘Little Venice’ bölgesi ve eski kiliseleriyle öne
çıkmaktadır. Özge Ersu burada ‘Fransız Şarapları · Dünya Liderdiğinin Sırları’ konferansını
verecektir.
Sonrasında Alsace Bölgesinin merkezi Strasbourg’a devam ediyoruz. Özge Ersu yolda ‘Otuz Yıl
Savaşlarından İkinci Dünya Savaşına · Paylaşılamayan Bölge’ konferansını verecektir.
Almanya sınırında, kanallar arasındaki adacıklar üzerine kurulu Strasbourg haklı ününü şehir
dokusunun güzelliğinden alıyor. Her ne kadar yarım günde, bir kaç saate sığamayacak kadar geniş
bir geçmişi olsa da, kısa günümüzde önce otobüsle panoramik olarak, daha sonra yürüyerek
göreceğimiz yerler arasında Parc de l'Orangerie, Avrupa Parlamentosu, Place de la Republique,
Katedral, Astronomik Saat ve eski şehir merkezi var. Ren Nehri üzerindeki en önemli yerleşim
merkezleri arasında yer alan, adeta Avrupa’nın beyni olan Strasbourg, günümüzde üniversiteli
genç nüfusu ile geçmişten geleceğe bir köprü görevini görüyor.
Gezi sonrası Strasbourg’un merkezinde kısa serbest zamanımız olacak. Gezebilir, dinlenebilir,
alışveriş yapabilir, yerel tatlar sunan cafe ve pastanelerin keyfini çıkartabilir, bölgeye özel
Glühwein (şarabı) tadımı yapabilirsiniz. Belirlenen saatte gemimize dönüyoruz.
Akşam yemeğimizi Özge Ersu’nun Türkçeleştirdiği menüler eşliğinde alacağız. Sonrasında
geminin olanaklarından arzu ettiğinizce yararlanabilirsiniz. Johann Strauss 22:30’da kapılarını
kapatarak 23:00’te Speyer için demir alıyor.
Geceleme · Johann Strauss (2)
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03. GÜN · 07 HAZİRAN 2019 CUMA · SPEYER · MANNHEIM · HEIDELBERG VE KALE
Gemimiz 07:00’de Speyer’e demir atıyor. Kahvaltı sonrası az bilinen ve çok sevilern Speyer’de
hoş bir gezi bizi bekliyor. Roma dönemi de dahil olmak üzere Almanya’nın en eski yerleşimleri
arasında yer alan, bir zamanlar Yahudi nüfusunun önemli bir bölümünün yaşadığı İmparatorlar
şehri Speyer, Unesco koruması altında olan dünyanın en büyük Romanesk Katedrali, kiliseleri ve
tarihi eski kapısı Altpörtel ile ünlüdür. Özge Ersu burada ‘Wege Der Romantik · Alman
Romantizmi’ konferansını verecektir.
Özge Ersu’nun sizleri on üçüncü yüzyıldan günümüze dek getireceğiyürüyüş sonrası Katedral
karşısındaki yaya yolunda arzu ettiğinizce alışveriş yapabilir, cafelerde Alman biraları ya da
kahvenin keyfini çıkartabilirsiniz. Gezi sonrası öğle yemeği için gemiye dönüyoruz.
Johann Strauss 12:00’de Speyer’den demir alarak 14:00’te Mannheim’a varıyor.
Bu saatlerde Almanya’nın en güzel şehirlerinden biri olan, özellikle eski şehirde adeta Alman
Romantizminin özetini yaşayacağımız Heidelberg’i gezeceğiz. Göreceğimiz yerler arasında
dünyanın en uzun yaya caddelerinden Hauptstrasse, Markplatz, eski köprü Alte Brücke, Herkül
Heykeli ve Çeşmesi bulunuyor.
Daha sonra Heidelberg Kalesi’ne (Schloss) geçiyoruz. Königststhul Tepesi kuzeyinde yaklaşık
seksen metre yükseklikte yer alan kale Kuzey Alpler'deki en önemli Rönesans eserlerinden biridir
ve Gotik mimarlık örnekleri taşımaktadır. Özge Ersu kalede ‘Schloss · Avrupa Kale Mimarisi’
konferansını verecektir.
Gezi sonrası Heidelberg’de kısa serbest zamanımız olacak. Gezebilir, dinlenebilir, alışveriş
yapabilir, yerel tatlar sunan cafe ve pastanelerin keyfini çıkartabilir, bölgeye özel Glühwein
(şarabı) tadımı yapabilirsiniz. Belirlenen saatte gemimize dönüyoruz.
Akşam yemeğimizi Özge Ersu’nun Türkçeleştirdiği menüler eşliğinde alacağız. Sonrasında
geminin olanaklarından arzu ettiğinizce yararlanabilirsiniz. Johann Strauss akşam saatlerinde
kapılarını kapatarak Rüdesheim için demir alıyor.
Geceleme · Johann Strauss (3)
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04. GÜN · 08 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ · RÜDESHEIM · KOBLENZ
Gemimiz 08.00’de Unesco Dünya Mirası Listesinde yer alan Rüdesheim’a varıyor.
Kahvaltı sonrası rıhtımdan sevimli bir mini tren ile çevresi adeta üzüm bağları ile kuşlatılmış
kasabanın merkezine geçiyoruz. Daha önce belki de benzerleri ile hiç karşılaşmadığınız bir müze,
Siegfried’s Mechanical Music Museum var programımızda. Küçük bir kutu boyutundan dev
piyano ölçülerine dek değişen müzik otomatlarının dünyasına gireceğiz. Yapıldığı yıllar göz önüne
alındığında hepsi birer mekanik tasarım harikası olan bu makinelerin ortaya çıkarttığı müziğe
hayran kalacaksınız. Özge Ersu burada ‘Laterna · Müzikte Otomatlar’ konferansını verecektir.
Kalan zamanda serbest olarak Riesling markası ile ünlü şirin kasabada Riesling Şarap Tadımı
yapabilir, taverna, cafe ve mağazalarla süslü renkli ana cadde Drosselgasse’de zaman
geçirebilirsiniz.
12.00’de Johann Strauss Rüdesheim’den ayrılıyor. Öğle yemeği gemide. Bu geçişte panoramik
olarak ünlü Loreley Geçidini de göreceğiz.
15:30’da Moselle ve Ren nehrinin birleştiği Koblenz’e varış. Yapacağımız panoramik yürüyüşte
Özge Ersu size eski Cizvit yerleşimlerini, Rönesans ve Barok Dönem yapılarını anlatacak, ayrıca
‘Schängelbrunnen · Tüküren Çocuk’ konferansını verecek.
Gezi sonrası kısa serbest zamanımız var. Belirlenen saatte gemimize dönüyoruz.
Akşam yemeğimizi Özge Ersu’nun Türkçeleştirdiği menüler eşliğinde alacağız. Sonrasında
geminin olanaklarından arzu ettiğinizce yararlanabilirsiniz. Johann Strauss bu gece Koblenz’de
kalıyor.
Geceleme · Johann Strauss (4)
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05. GÜN · 09 HAZİRAN 2019 PAZAR · KÖLN
Gemimiz sabah Köln için demir alıyor. Kahvaltı sonrası geminin olanaklarından yararlanabilir,
Özge Ersu'nun düzenleyeceği Ödüllü Tavla Turnuvasına katılabilirsiniz.
Öğle yemeği gemide.
Yemek sonrası Almanya’nın en kalabalık şehirlerinden, İkinci Dünya Savaşında büyük bir bölümü
yıkıldıktan sonra yeniden ayağa kalkan Köln’de otobüs ile ve yürüyerek panoramik olarak
göreceğimiz yerler arasında Dom, Katerdal Meydanı, Merkez Tren İstasyonu ve merkezde yer
alan diğer tarihi ve turistik yerler bulunuyor. Daha sonra sırada yürüyerek önünden geçeceğimiz
Belediye Sarayı Rathaus, Eski Şehir Altstadt, var.
Özge Ersu burada ‘Köln · Almanya’nın Ekonomi ve Endüstri Başkenti’ konferansını verecektir.
Bu keyifli günde bir süre serbest zamanımız olacak. Gezebilir, alışveriş yapabilir ya da cafelerde
şehrin yerel birası Kolsch’u deneyebilirsiniz.
Akşam saatlerinde Johann Strauss Köln’den Arnheim için ayrılıyor. Akşam yemeğimizi Özge
Ersu’nun Türkçeleştirdiği menüler eşliğinde alacağız. Sonrasında geminin olanaklarından arzu
ettiğinizce yararlanabilirsiniz.
Geceleme · Johann Strauss (5)
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06. GÜN · 10 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ · ARNHEIM · ROTTERDAM · DELFT
Gemimiz 08:00’de Arnheim’a yanaşıyor.
Kahvaltı sonrası sizi tam gün Avrupa’nın en büyük limanı ve Hollanda’nın ikinci büyük şehri
Rotterdam ve Delft gezisine davet ediyoruz. Yolumuz yaklaşık bir buçuk saat. Özge Ersu bugün
‘Aşağı Coğrafyalar Les Pays Bas · Hollanda ve Sularla Savaş’ konferansını verecektir.
İkinci Dünya Savaşı süresince bombalandığı ve ağır hasar aldığı için adeta yeniden yapılmış olan
Rotterdam’da panoramik olarak göreceğimiz yerler arasında adını Hümanizm akımının
öncülerinden Erasmus’dan alan, tek sütunlu yapısıyla görenlerin kuğuya benzettiği Erasmus
Köprüsü, ünlü mimar Piet van Blom tarafından yapılmış, Floransa Ponte Vecchio’yu andıran küp
evler ve liman bölgesi bulunuyor.
Kanalları ve tarihi binaları ile ünlü Ortaçağ yerleşimi Delft’te ise harika bir yürüyüş yapacağız.
Altın çağını 17. yüzyılda yaşayan ve dokusu bozulmadan günümüze kadar gelen bu şehri uzunca
bir süre anımsayacaksınız. Özge Ersu burada ‘Johannes Vermeer · İnci Küpeli Kız’ konferansını
verecektir.
Akşam yemeğimizi Özge Ersu’nun Türkçeleştirdiği menüler eşliğinde alacağız. Sonrasında
geminin olanaklarından arzu ettiğinizce yararlanabilirsiniz.
Geceyarısı Johann Strauss Arnheim’dan Amsterdam için ayrılıyor.
Geceleme · Johann Strauss (6)
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07. GÜN · 11 HAZİRAN 2019 SALI · AMSTERDAM
Gemimiz sabah nehirdeki yolculuğuna devam ediyor. Kahvaltı sonrası geminin olanaklarından
yararlanabilir, Özge Ersu'nun düzenleyeceği Ödüllü Tavla Turnuvasına devam edebilirsiniz.
Öğle yemeği sonrası Amsterdam’a yanaşıyor ve sizleri güzel bir panoramik Amsterdam gezisine
davet ediyoruz. Göreceğimiz yerler arasında ünlü ressamların tablolarına konu olmuş doğa
içerisindeki yel değirmenleri, köprüler, (dışarıdan) Kraliyet Sarayı, Dam Meydanı ve şehrin önemli
binaları yer alıyor. Kalan zamanda kısa yürüyüşler yaparak Amsterdam gezimizi tamamlayacağız.
Gezi bitiminde alışveriş için serbest.
Özge Ersu bugün ‘Turuncu Rengin Hikâyesi · Geç Hollanda Rönesansı’ konferansını verecektir.
Akşam saatlerinde gemiye dönüyoruz. Akşam yemeğimizi Özge Ersu’nun Türkçeleştirdiği
menüler eşliğinde alacağız. Sonrasında geminin olanaklarından arzu ettiğinizce
yararlanabilirsiniz.
Arzu eden konuklarımız, Amsterdam’ın gece saatlerindeki yeme içme ve eğlence olanaklarından
yararlanabilirler.
Son gecemizde Johann Strauss Amsterdam’da demirli.
Son Geceleme · Johann Strauss (7)

08. GÜN · 12 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA · AMSTERDAM · İSTANBUL
Gemideki son sabahımızda kahvaltı sonrası gemiden çıkış işlemleri ve Amsterdam Havaalanına
hareket. 11:30’da varış ve işlemler sonrası 14:45’te Türk Hava Yolları TK 1958 ile İstanbul uçuşu.
Yerel saat ile 18:55’te İstanbul Atatürk Havaalanına varış ve gezimizin sonu.
Bir başka Özge Ersu gezisinde buluşmak dileği ile
Geceleme Evinizde
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REGINA RIVER CRUISES · JOHANN STRAUSS
2006 yılında denize indirilen ve 2018 yılında yenilenen dört katlı Johann Strauss 72 kabin ve suite,
144 konuk ve 37 çalışan kapasitelidir, 110 metre uzunluk ve 37 metre yüksekliğe sahiptir.
Gemide lobi, resepsiyon, bar ve panorama lounge, panorama restoran ve kütüphane bulunmaktadır.
Açık üst güvertede oturma alanları ve şezlong vardır.
Standart kabinlerde rahat yataklar, kişisel olarak ayarlanabilir ısıtma ve soğutma, duş, düz ekran
televizyon, rahat geniş dolap, telefon ve saç kurutma makinesi bulunmaktadır.
Standart dış kabinlerin penceresi açılmaz, panorama kabinlerin pencereleri açılabilir. Moselle Deck kabinleri
12 m², Rhine Deck Deluxe ve Danube Deck Premium kabinleri 15 m²’dir.
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GEZİ ÜCRETİ
BİRİNCİ KAT · MOSELLE DECK
STANDART KABİN

DOLDU
İKİNCİ KAT · RHINE DECK
STANDART KABİN

DOLDU
KISITLI KONTENJAN · SON KABİNLER
İKİNCİ KAT · RHINE DECK DELUXE
PANORAMA DIŞ KABİN · KİŞİ BAŞI

1.799 EURO
KISITLI KONTENJAN · SON KABİNLER
ÜÇÜNCÜ KAT · DANUBE DECK PREMIUM
FRENCH BALCONY KABİN · KİŞİ BAŞI

1.999 EURO
LİMAN VE HAVAALANI VERGİLERİ · ZORUNLU GEZİ SİGORTASI

DAHİL
T E K KİŞİ L İK KA Bİ N · A YNI KA Bİ NDE ÜÇ ÜN CÜ YE TİŞK İN · BE BEK VE ÇOCUK ÜCRE TLER İN İ S O RU NUZ
KRE Dİ KAR TI TA KSİ TLER İNDE BANKALAR IN BELİRLED İĞİ YA SAL MA SRAF LAR ÜCRE TE EK LEN İR

GEMİ KAT VE KABİN PLANI
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BİZE AİT
GEZİ ÜCRETİ İÇİNDEKİ HİZMET VE SERVİSLER
Johann Strauss Gemisinde (8) Gün (7) Gece Tam Pansiyon Konaklama
(İlk Gün Öğle Yemeği Başlangıcı · Son Gün Kahvaltı Bitimi, Bazı Gün İçi Gezilerde Alınamayabilir)
Belirtilen Tüm Çevre Gezileri
Rahatınız İçin Tüm Gezi Boyunca Özge Ersu Grubuna Özel Alıcı Kulaklık Sistemi
Özge Ersu Eşliği · Gemi İçi Türkçe Rehberliği
Tüm Çevre Gezilerinde Özge Ersu Tur Liderliği ve Profesyonel Rehberliği
Konferansları · Yürüyüşleri · Dinletileri
Naviosa Turizm Profesyonelliği ve Özeni
Türk Hava Yolları ile İstanbul - Zürih · Amsterdam - İstanbul Gidiş Dönüş Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti
Havaalanı - Liman - Havaalanı Transferleri
Gemi İçinde Ücretsiz Olarak Sunulan Etkinlikler ve Gösteriler
Gemi İçinde Ücretsiz Olarak Sunulan Beş Çayı · Yemeklerden Sonra Alınan Çay ve Kahve
Hafif Geceyarısı İkramı
Gemi Giriş ve Çıkışlarında Bagaj Taşıma Hizmetleri
Havaalanı Gezi Belgeleri Kiti
Özge Ersu Gezi Yazıları · Haritalar · Belgeler
Türsab Zorunlu Gezi Sigortası
Havaalanı ve Liman Vergileri
SİZE AİT
GEZİ ÜCRETİ DIŞINDAKİ SERVİS VE HİZMETLER
Tek Kişilik Kabin Farkı
Gemide Ödenmesi Zorunlu Personal Tipleri (Bahşişler)
(Gece Başı Kişi Başı12 Euro)
Yurt Dışı Çıkış Bedeli
Vize Ücreti
(Bu gezi için Schengen Vizesi Gerekmektedir)
Uçuşlarda Belirtilen Bagaj Sınırlamaları Üzerindeki Ek Ücretler
Uçuşlarda Belirtilen Süre Sonrası Yapılan Kayıtlarda Oluşabilecek Ücret Artışı
Gemi İçinde Ücretli Olarak Sunulan Etkinlikler ve Gösteriler
Gemi İçinde Ücretli Olarak Sunulan Yemekler · İkramlar · Ücretli Yiyecek ve İçecekler
Gemi İçinde Wifi · Internet · Gemi Gsm ve Telefon Giderleri
Yetmiş Yaş Üzeri Konuklar İçin Ekstra Gezi Sigortası Primi
Diğer Tüm Kişisel Harcamalarınız · Belirtilmeyen Servis Ve Hizmetler
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BİLGİLER · KOŞULLAR
•

Gezi ücreti, acente tarafından belirlenmiş 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.

•

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

•

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

•

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.

•

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.

•

Otel, uçak ve gemilerde yoğunluktan ötürü uzun süreli opsiyon alınamamaktadır. Kesin
rezervasyon sonrası uygunluk ve güncel ücretler 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.

•

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

•

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

•

Otellerde ve gemi kabinlerinde 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 ya da kabinde 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.

•

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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