ÖZGE ERSU GEZİLERİ
DELUXE YAT PROGRAMLARI

BENZERSİZ GÖCEK KOYLARI · ÖZGE ERSU ROTASI

ÖZGE ERSU EŞLİĞİNDE · ANLATIM DİNLETİ VE KONFERANSLARI İLE

(7) GÜN · (6) GECE
İSTEDİĞİNİZ · BELİRLENMİŞ TARİHLER
TÜM YEMEKLER · İÇECEKLER · HER ŞEY DAHİL
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TEKRARSIZ · BENZERSİZ · DELUXE

DENIZ
VE YAT TATİLİ
ÖZGE ERSU GEZİLERİ™
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ÇOK ÖNEMLİ ANIMSATMA
ÇOK DEĞERLİ GEZGİNLER
BU ÖZEL PROGRAMI YILLARIN DENEYİMİ VESÖZÜ GEÇEN BÖLGELERDEKİ
DEĞERLİ ÇÖZÜM ORTAKLARIM EŞLİĞİNDE OLUŞTURDUM
İÇERİKTE BELİRTTİĞİM KNOW-HOW VE KNOW-WHO, KISACASI BU PROGRAMI
ÖZGÜN KILAN AYRINTILAR SİZE VE BİZE ÖZEL OLDUĞUNDAN
ZAMAN ZAMAN ESİNLENMENİN ÖTESİNDE KOPYALANMAKTA
ALINTI YAPILMAKTA VE İZİN ALINMADAN KULLANILMAKTADIR
BU DURUM KARŞISINDA ÖZGÜN İÇERİĞİMİ KORUMA ALTINDA TUTMA
İSTEĞİMİ ANLAYIŞLA KARŞILAYACAĞINIZA İNANIYORUM
KORUMA ALTINDAKİ TÜM BİLGİLER
BOŞLUK OLARAK (BOŞLUK OLARAK) GÖRÜNMEKTE OLUP
ÖDEME SONRASI GEZİYE KESİN KAYDINI YAPTIRAN KONUKLARIMA
GÖNDERDİĞİM AÇIK SÜRÜMDE TÜM AYRINTILARI İLE YER ALMAKTADIR
BU ÖNEMLİ KONUDAKİ ANLAYIŞINIZA TEŞEKKÜR EDERİM
ÖZGE ERSU
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ÖZEL SEÇİM ÖZGE ERSU GEZİ ROTASI · PLAN

DALAMAN · KAPIDAĞI YARIMADASI BÖLGESİ
SARSALA KOYU
KÜÇÜK SARSALA KOYU · KLEOPATRA KOYU
BEDRİ RAHMİ KOYU
DOMUZ ADASI
MERDİVENLİ KOYU · GÖBÜN KOYU
AKVARYUM
YASSICA ADALARI
YASSICA ADASI · GÖLET
GÖCEK ADASI
TERSANE KOYU
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ÖZGE ERSU YÜRÜYÜŞLERİ
KOYLAR UYGUN KOŞULLARDA
ADALAR KIYI VE KOY VE ZİRVE YÜRÜYÜŞLERİ

DİNLETİLER · GÖSTERİMLER
MÜZİK DİNLETİLERİ
SESSİZ DISCO DANS GECESİ
ŞİİR GECESİ VE KONUKLARIN OKUMA KAYITLARI
SİNEMA FİLM GÖSTERİMLERİ
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ÖZGE ERSU SEÇİMLERİ · GECE VIDEO FİLM GÖSTERİMLERİ

BİRİNCİ GECE
AUGUST RUSH · MÜZİKAL · DUYGUSAL
ROBIN WILLIAMS · FREDDIE HIGHMORE · KERI RUSSELL

İKİNCİ GECE
RATATUILLE · ANİME · MACERA
DISNEY · PIXAR

ÜÇÜNCÜ GECE
K PAX · TRAJİKOMEDİ · PSİKOLOJİ
KEVIN SPACEY · JEFF BRIDGES

BEŞİNCİ GECE
GREASE · MÜZİKAL
JOHN TRAVOLTA · OLIVIA NEWTON JOHN

HER GÜN VE GECE
KENDİ SEÇİMLERİNİZ
GENEL BEĞENİYE UYGUN İSTEDİĞİNİZ VIDEOYU GETİREREK DOSTLARINIZLA YA DA KENDİNİZ
İZLEYEBİLİRSİNİZ
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BİR BAKIŞTA · SON HATIRLATMALAR · YAT İÇİNDE YAŞAM
AZ SAYIDA BUTİK KATILIMCI · GRUP SAYISI · (10+1)
Bu tür özel yat gezilerinde konuk sayısının düşük olması (en fazla 10) konfor ve hijyen açısından çok
önemlidir. Ayrıca yat içerisindeki alanların rahatça kullanılabilmesi adına daha kalabalık grup
istekleri değerlendirmeye alınmaz.
Özge Ersu Gezileri için belirlenmiş olan kişi sayısı (varsa çocuklar dahil) en fazla on (10) konuktur.
Özge Ersu gruba tüm gezi boyunca yat içinde, kıyı gezileri ve kara yürüyüşlerinde eşlik etmektedir.

BAGAJ TAŞIMA · BİNİŞ VE İNİŞLER
Tüm Özge Ersu Yat Gezilerinde bagaj taşıma bedelleri gezi ücreti içindedir, ayrıca ödenmez.
Bagajlarınız özenle Marina personeli ve yat ekibi tarafından kabinlerinize taşınır ve kıyıya alınır.

YAT İÇİN · PALET · DENİZ GÖZLÜĞÜ · ŞNORKEL HAZIRLIKLARINIZ
Yüzerken palet, deniz gözlüğü, şnorkel ve benzeri aksesuarları kullanmayı sevenler, yanlarında bu
kişisel eşyalarını getirebilirler. Denizin çok tuzlu olduğunu not ederek, en azından, temiz sularda
gözlerinizi korumak ve deniz dibini izlemek için yanınızda küçük yüzücü gözlükleri getirebilirsiniz.

YAT İÇİN · HAZIRLIKLAR
Lüks yatın yer döşemeleri tik ağacı ile kaplı olduğundan yat içinde ayakkabı kullanılmamaktadır.
Kendi arzunuza göre çorap, yumuşak kumaş terlik ve benzeri bir hazırlık yapabilirsiniz. Kendi
şampuan, sabun ve benzeri kozmetik ürünlerinizi yanınızda getirmenizi rica ederiz.

YAT İÇİ EĞLENCE OLANAKLARI
Yat içerisinde HDMI girişli büyük ekran LCD televizyon, DVD player ve Bluetooth hoparlör
bulunmaktadır. Ayrıca Özge Ersu grup için Bose Bluetooth hoparlör, müzik arşivi, ıstakaları ile ahşap
Okey takımı, Hatay işi el yapımı tavla ve KEM marka oyun kağıdı ve keyfi sunmaktadır.
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GİRİŞ VE ÇIKIŞ SAATLERİ
Yat giriş saati 15:00, çıkış saati 10:00’dur.

YATA GİRİŞ VE ÇIKIŞ KONUMU · BİLGİLER
Zaman zaman bazı yat işletmeleri, Marina bağlama masraflarından kaçınmak için yatları Marina
dışında, yakın bir yerde, açıkta demirlemiş olarak bekletir. Bu durumda konuklar Zodiac botlar ile
(genelde 2-5 kişi kapasiteli) Marina kıyısından yata ulaştırılırlar. Valizlerle beraber bu transfer zaman
zaman on kez tekrarlanabilmekte, bota biniş ve inişlerde küçük sıkıntılar oluşabilmekte, ayrıca bu
durum zaman kaybına da yol açabilmektedir.
Diğer yandan, yayalara açık, araç trafiğine kapalı yerlerde bulunan tam şehir içi Marinalar da, geliş
ve gidiş transferlerinde, yata kendi araçları veya taksi ile gelen konuklar için sıkıntı
yaratabilmektedir.
Özge Ersu Göcek Yat Gezileri’nde yatımıza
• Taksi ya da kendi aracınız ile kolayca ulaşabilir, adeta yatın önüne dek gelebililir,
• Sonrasında aracınızı rahatça parkedip, gezi sonunda yeniden kolayca ulaşabilirsiniz.
• Yata Zodiac bot ile değil, doğrudan ‘Pontoon/Ponton’ adı verilen yüzer iskeleden binilecektir.
ÖZGE ERSU GÖCEK YAT GEZİLERİ · GRUP BİNİŞ ve İNİŞ AYRINTILARI
D MARIN · GÖCEK · ‘H’ İSKELESİ · FETHİYE · MUĞLA
36°44'51.9"N 28°56'26.6"E
36.747748, 28.940714
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OLASI DENİZ TUTMASI ÖNLEMLERİ
Göcek Koyları ve özellikle gezeceğimiz Özge Ersu seçimi Kapıdağı Yarımadası, Dalaman tarafı ve
Göcek arasındaki bölge, sadece iki dar kanaldan açık denize açıldığı için, adeta tertemiz bir göl
gibidir. Ara sıra çıkan ya da seyir sırasında oluşan hafif rüzgâr dışında son derece sakindir.
Gecelemelerimizi yapacağımız koylar da rüzgâr almayan, sallantısız konumlardır. Tüm bunlara karşın
hafif deniz tutması durumunda yatta, yan etkisi olmayan, deniz tutmasını önleyici haplar vardır.

TUVALET VE LAVABOLARIN ÖZENLİ KULLANIMI
Basınç / vakum sistemi ile çalışan kabinlerdeki tuvaletlere ve lavabolara, kağıt mendil, kağıt havlu,
peçete, ıslak bendil ve benzeri hiç bir maddenin atılmaması gerektiğini nazikçe anımsatmak isteriz.

YAT İÇİNDE TATLI SU KULLANIMI
Yattaki tüm yemekler ve ikramlar, özel damacana hazır su ile yapılmaktadır. İçeceğimiz sular kapalı
ve marka şişeli sulardır. Bunun dışında duş, lavabo ve benzeri kullanım alanlarındaki sular, denizden
arıtma yöntemi ile elde edilmektedir, rahatça kullanabilirsiniz. Yatta tüm gezi boyunca yetecek
artıma su vardır, yine de suları olabildiğince özenli kullanmanızı rica ederiz.

SİVRİSİNEK · ARILAR
Göcek bölgesinde ve koylarda sivrisinek azdır, neredeyse yok gibidir. Yine de arzu ederseniz prize
takılan kişisel sinek kovucu ve tabletlerini getirebilirsiniz.
Arılar gece kovanlarına dönmekte, sabah erken saatlerde uyanarak işe gitmektedirler. Bilinenin
aksine, tatlı ve şekerli ürünler elbette arıların ilgisini çekse de, aslında tatlı su (tekne dışında duş
alırken), kızartma, et, parfüm ve deodorantlar da arıların özellikle ilgisini çekmektedir. Özellikle
sabah çok erken saatlerde açık güvertelere çıkan, ya da açıkta uyumayı seven konukların arılara
dikkat etmelerini rica ederiz.

YÜZME · GECE DENİZE GİRME
Yemeklerden hemen sonra denize girmemeye özen gösteriniz. Yattan uzaklara yüzecekseniz,
mutlaka arkadaşlarınıza ve personele haber veriniz. Denize akşam saatlerinde konuklar bir arada
girmektedir. Tek başınıza karanlıkta denize girmek isterseniz ekipten birine ya da bir arkadaşınıza
haber veriniz. İyi yüzme bilmeyen konuklar mutlaka kaptanı ve Özge Ersu’yu bilgilendirmelidirler.

KLİMA · SOĞUTMA
Yatta kapalı alanlarda klima bulunmaktadır. Zaman zaman aralıklarla jeneratörü dinlendirmek üzere
klimalar kapatılabilir.
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ÖZGE ERSU GEZİ ROTASI · GÖCEK KOYLARI
Bu gezi rotasında belirlenen program, gün ve gece sayısı üzerinden, Göcek Koyları olarak bilinen
• En Batıda Dalaman · Sarsala Koyu · 36°39'46.3"N 28°51'01.0"E · 36.662854, 28.850270
• En Güneyde Göbün veya Merdivenli Koyu · 36°39'28.7"N 28°51'10.2"E · 36.657961, 28.852843
• En Doğuda Yassıca Adaları Tersane Koyu · 36°42'36.5"N 28°56'04.1"E · 36.710131, 28.934478
• En Kuzeyde Göcek Limanı · 36°45'07.5"N 28°56'27.0"E · 36.752084, 28.940820
koordinatları arasında gerçekleştirilir.

ROTA PLANLAMASI · KOYLAR · DEMİRLEME · ÖNEMLİ ANIMSATMA
Gezideki tüm rota, demir atılacak yerler, gecelenecek koylar ve diğer navigasyonel kararlar, tümüyle
yatı kiralayan firma ve görevlendirdiği kaptana aittir. Rüzgâr, dalga ve hava koşullarına bağlı olarak
bu karar kaptan tarafından alınır ve Özge Ersu ile koordineli olarak uygulanır. Rota üzerindeki çoğu
Göcek Koyları arasında, daha sakin ve keyifli bir tatil için günde bir ya da iki koyda demir atılmaktadır.

KARAYA ÇIKIŞ · YÜRÜYÜŞLER
Gezilen ada, yarımada, koy ve limanların bir bölümü yerleşime açık, bir bölümü kısıtlı bir biçimde
karadan ulaşımı olan, bir bölümüne sadece deniz yolu ile erişilebilen yerler olup, bazı duraklarımız
ise tümüyle el değmemiş doğal noktalardır. Gezi süresince zaman zaman Özge Ersu eşliğinde kıyı
yürüyüşleri ve çevre gezileri için karaya çıkılmaktadır. Bu yürüyüşler konusunda karar, Özge Ersu ile
koordineli olarak yat kaptanına aittir.

GEZİ BOYUNCA TEKNEDE GİYİM VE AYAKKABI ÖNERİLERİ
Gezimiz bölgenin en güzel zamanında yapılmaktadır ve hava sıcaktır. O nedenle hafif giysiler
seçmeye özen gösteriniz. Akşamları hava oldukça ılıktır ama arzu edenler hafif bir uzun kollu giysi
alabilirler. Genelde hanımefendiler için pareo, polo, t-shirt ve şortlar, hafif etek veya kısa
pantolonlar uygundur. Beyefendiler de hafif kısa kollu keten gömlek, t-shirt, polo, bermuda, şort ve
benzeri hazırlıklar yapabilir. Elbette kendi zevk ve gereksiniminize göre biçimlendirebilirsiniz.
Yat içinde ayakkabı kullanılmaz. Yine de olası ada ya da yarımada yürüyüşleri için kaymayan,
ayağınızı sıkı saran spor ayakkabıları alabilirsiniz. Çok kullanılmasa da parmak arası terlik ve
sandaletler de uygun olabilir.
Denize girdiğinizde, kıyılarda sıklıkla deniz kestaneleri olduğunu mutlaka dikkate alınız. Yanlışlıkla
üzerlerine basmanız durumunda günler süren bir sancılı süreç başlayabilir. Bu nedenle arzu edenler
ya da kıyıya yüzerek yaklaşmayı, çıkmayı sevenler, altı sert plastik yüzme ayakkabıları alabilirler.
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HİJYEN · TEMİZLİK BİLGİLERİ
Özge Ersu Gezileri konuklarının girişi öncesi yat UV-C araçları ile dezenfekte edilerek steril hale
getirilmektedir. Yat içinde tüm temizlik önlemleri alınmıştır.

COVID 19 · PANDEMİ ÖNLEMLERİ
Tüm Özge Ersu Gezileri programlarında olduğu gibi, pandemiye yönelik güncel önlemler alınmış ve
uygulanmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılar ayrıca belirtilmiştir.
Göcek, bölgedeki en düşük (Son bilgilerde ‘Sıfır (0) idi) vaka sayısına sahip yerdir.

YAKIT BEDELLERİ · ÜCRETE DAHİL
Özge Ersu tarafından yat firması ile koordineli olarak planlanmış ve sunulmuş rota olan Göcek Koyları
arası yakıt bedeli ödenen ücretin içerisindedir.

LİMAN VERGİLERİ VE BAĞLAMA BEDELLERİ · ÜCRETE DAHİL
Özge Ersu tarafından yat firması ile koordineli olarak planlanmış ve sunulmuş rota olan Göcek Koyları
arasındaki liman vergileri ve bağlama bedelleri ödenen ücretin içerisindedir.

KAPTAN VE GEMİ PERSONELİ · ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETE DAHİL OLMAYAN BAHŞİŞLER
Özge Ersu Gezileri kara ve uçaklı programlarda tüm bahşişler, servis ücretleri ve tipler gezi ücretinin
içindedir. Bildiğiniz üzere, sistem gereği gemi ve yat gezilerinde bu bedeller ücretlere dahil
edilememekte, doğrudan gemide veya yatta personele ödenmektedir. Yat kaptanı ve personeli, ‘tip
odaklı’ bir hizmet anlayışı gütmediğinden, zaten kendilerine yakışan en mükemmel servisi vermek
için tüm güçleri ile hizmet etmektedirler.
Yine de bu değerli hizmetlerin karşılığının bir bölümünü takdir etmek adına, bu gezi için tarafınıza
ait olan (minimum) bahşiş bedeli
KİŞİ BAŞI · GÜN BAŞI 5 EURO (Tüm gezi için kişi başı toplam 30 Euro) olup,
• %50’si (yarısı) yata giriş günü
• Kalan %50 ise gezinin son gecesi ya da son günü Özge Ersu aracılığı ile zarf içinde personele
takdim edilir.
Bu tutar en düşük tutardır, eğer verilen hizmetlerden memnun iseniz, arzu ederseniz fazlasını da
takdim edebilirsiniz.
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YEMEK DÜZENİ VE İKRAM BİLGİLERİ · (LİMİTLİ HER ŞEY DAHİL)
Yat gezilerinde genelde yiyecek ve içecek ücretleri, satın alınması ve tekneye getirilmesi konuklara
aittir. Gün aşırı markete uğranır, alışveriş yapılır ama bu yorgunluk kaynağı ve zaman kaybıdır.
Özge Ersu butik yat gezilerinde ise tüm yemekler (kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği), beş çayları,
ara ikramlar ve küçük tadımlar ödenen ücretin içerisinde olup, gezi için belirlenmiş menü için
gereken tüm malzemeler ve yardımcı ürünler ekip tarafından satın alınır, taşınır ve teknedeki
deneyimli aşçı tarafından özenle hazırlanıp sunulur. Konuklar bu konular için yorulmaz ve uğraşmaz.

KAHVALTILAR · ÖĞLE VE AKŞAM YEMEKLERİ · MENÜ
Gün gün ve öğün öğün her menü, yatı kiralayan firma deneyimleri, yat kaptanı ve aşçının
yönlendirmeleri ve Özge Ersu seçimleri ile yapılmıştır. Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri, beş çayları
ve ara ikramlar özenle düzenlenmiş ve konukların damak tadına sunulmuştur.

ÇAY · KAHVE · SU · ALKOLSÜZ İÇECEKLER · (ÜCRETİN İÇİNDE)
Özge Ersu yat gezilerinde alkolsüz içecekler, çay, kahve ve su ödenen ücrete dahildir. Konukların
istekleri göz önüne alınarak düzenlenir.

ALKOLLÜ İÇECEKLER · (ÜCRETİN DIŞINDA)
Alkollü içecekler ücretin dışındadır, ayrıca konuklar tarafından ödenir. Konuklar kendi arzu ettikleri
alkollü içkileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kendi yanlarında getirebilir, yata biniş öncesi ya da
yanaşılan noktalardan gezi boyunca alabilirler. Tüm bu içkiler ekip tarafından özenle servis edilir.
Alkol kullanmayan konuklarımızın hassasiyetlerine de yemek ve tatlıların hazırlanması, soslarla
süslenmesi ve soframızın genel düzeninde büyük önem verilir.

DİĞER YİYECEK VE İÇECEKLERİN SAĞLANMASI
Konuklar, yukarıda belirlenenlerin haricinde, arzu ederlerse yanaşılan iskele, koy ve yerleşim
yerlerinden, veya yata yanaşan teknelerden arzu ettikleri tüm alışverişleri ücretleri kendilerine ait
olmak üzere yapabilir ve yat içinde tüketebilirler.

DİĞER BİLGİLER
Burada belirtilmeyen diğer konularda Özge Ersu’ya danışabilirsiniz. Özge Ersu bilgisi olan konularda
yanıt verir, diğer durumda yat kaptanı ve/veya yatı kiralayan firma ile görüşerek sorularınızı yanıtlar.
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SÜLEYMAN DEMİREL
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01. GÜN
GÖCEK > YATA GİRİŞ > ADA
• Konukların karayolu ile Göcek’e varışı (Otobüs, oto kiralama, özel araç, şoförlü servis vb.)
• Uçak ile gelecek konukların Dalaman Havaalanına varışları
Özge Ersu sizleri yatımızın geziye başlayacağı Göcek D Marin’de karşılayacaktır.
(Her durumda, en geç 14:00’te Göcek’te tüm işlerinizi bitirmiş olarak buluşmaya hazır olmanızı
rica ederiz. Dalaman Havaalanı Göcek arası taksi ile yarım saattir, bu durumda en geç 12:3013:00’te inen uçakları dikkate alınız.)
14:45 (En geç) D Marin’de aracınızı park etmiş, tüm diğer işlerinizi bitirmiş olarak hazır olunuz.
Lütfen geç kalmamaya özen gösteriniz.
Dalaman Havaalanı > Göcek Merkez ve D Marin · Yaklaşık 20 Kilometre · Araç ile 33 Dakika
(Arzu eden konuklar Dalaman’a öğle saatlerinde ya da öğleden hemen sonra inen uçakları
alırlarsa, zaman geçirmek için Göcek merkeze gitmeden doğrudan Sarsala Koyu’na geçebilirler.)
16:00 Bir hafta boyunca bizleri ağırlayacak olan deluxe yatımıza giriş. Sağlık kontrolleri sonrası
kabinlerimize yerleşme.
Hoş Geldiniz İkramları adına öğleden sonra Beş Çayı için harika ikramlar, çay, kahve, içecekler
ve içkilerimiz, ev yapımı özel kek ya da yine ev yapımı börek eşliğinde bizleri bekliyor.
Yatımız, Tersane Adası ve içindeki Tersane Koyu’nu bize göstererek, Yassıca Adaları yönüne
dümen kıracak.
ÖZEL AYRICALIĞIMIZ · GEZİMİZE NEDEN D MARİN’DEN BAŞLIYORUZ?
Zaman zaman bazı yat işletmeleri, Marina bağlama masraflarından kaçınmak için yatları
Marina dışında, yakın bir yerde, açıkta demirlemiş olarak bekletir. Bu durumda konuklar
Zodiac botlar ile (genelde 2-5 kişi kapasiteli) Marina kıyısından yata ulaştırılırlar. Valizlerle
beraber bu transfer zaman zaman on kez tekrarlanabilmekte, bota biniş ve inişlerde küçük
sıkıntılar oluşabilmekte, ayrıca bu durum zaman kaybına da yol açabilmektedir.
Diğer yandan, yayalara açık, araç trafiğine kapalı yerlerde bulunan tam şehir içi Marinalar da,
geliş ve gidiş transferlerinde, yata kendi araçları veya taksi ile gelen konuklar için sıkıntı
yaratabilmektedir.
Özge Ersu Göcek Yat Gezileri’nde yatımıza
• Taksi ya da kendi aracınız ile kolayca ulaşabilir, adeta yatın önüne dek gelebililir,
• Sonrasında aracınızı rahatça parkedip, gezi sonunda yeniden kolayca ulaşabilirsiniz.
Yata Zodiac bot ile değil, doğrudan ‘Pontoon/Ponton’ adı verilen yüzer iskeleden binilecektir.
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ÖZEL AYRICALIĞIMIZ
“BİZ DE DİĞER YAT KONUKLARI GİBİ ‘KUMANYA’ ADI VERİLEN
YEMEKLERİMİZİ VE İÇECEKLERİMİZİ KENDİMİZ Mİ ALIP YATA TAŞIYACAĞIZ?”
Yat gezilerinde genelde yiyecek ve içecek ücretleri, satın alınması ve tekneye getirilmesi
konuklara aittir. Gün aşırı markete uğranır, alışveriş yapılır ama bu yorgunluk kaynağı ve
zaman kaybıdır.
Özge Ersu butik yat gezilerinde ise tüm yemekler (kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği), beş
çayları, ara ikramlar ve küçük tadımlar, alkolsüz içeceklerle birlikte ödenen ücretin içerisinde
olup, ekip tarafından satın alınır, taşınır ve aslında olması gerektiği gibi teknedeki deneyimli
aşçı tarafından özenle hazırlanarak sunulur. Konuklar bu konular için yorulmaz ve uğraşmaz.

ÖZGE ERSU GEZİLERİ · HOŞ GELDİNİZ KOKTEYLİ VE AÇILIŞ YEMEĞİ
Buz gibi bir içki, içecek, kokteyl ve devamında harika bir akşam yemeği bizleri bekliyor. Eski
dostluklarımızı pekiştirecek, aramıza yeni katılan gezi dostlarımızı tanımaya başlayacağız.
Fethiye Körfezi içerisinde yer alan Göcek koylarının dinlendirici ve sihirli havası bizleri
sarmalamaya başlarken, yaz aylarının ve hatta belki de tüm pandeminin sıkıntılarını
üzerinizden atmaya başlayacaksınız.
Anımsayınız: “Özge Ersu gezilerinde yabancı yoktur, henüz tanışmamış gezi dostları vardır...”
Bu romantik yemeğe ayrıca diğer yat komşularımızı rahatsız etmeden, Özge Ersu’nun sizler için
seçtiği özel şarkılar eşlik edecek.
Bu gece okey, tavla ve kağıt oyunları ve turnuvalarımız başlıyor.
Geceleme · Fethiye Körfezi Göcek Koyları · Yassıca Adaları ve Çevresi (1)
(Rüzgâr · Hava · Akıntı ve Diğer Koşullara Bağlı Olarak)
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02. GÜN
YASSICA ADALARI > BOYNUZ BÜKÜ > BEDRİ RAHMİ KOYU VE YAKINLARI
Tüm gezi boyunca olacağı üzere kahvaltımızı bir gece önce demirlediğimiz yerde alıyoruz.
Daha sonra huzurlu bir denizde Bedri Rahmi Koyu ve çevresindeki koylara doğru açılacak, harika
manzaralar eşliğinde rüzgâr ve deniz durumuna göre uygun bir konumda demirleyeceğiz.
Burada tertemiz ve duru bir deniz bizleri bekliyor.
Bedri Rahmi Koyu’nun isminin nereden geldiğini sizlere Özge Ersu anlatacak. Ayrıca karadan
ulaşımın olmadığı bu yerdeki tatlı su kaynakları da ilginizi çekecek. Öğle yemeğimizi Bedri
Rahmi Koyu veya yakınlarında alacağız. Yemek sonrası deniz ve güneşlenme keyfimiz devam
edecek.
Denizin durumuna göre rotamızı yeni bir koya çevirebiliriz.
Öğleden sonra Beş Çayı için harika ikramlar, çay, kahve, içecekler ve içkilerimiz, ev yapımı özel
kek ya da yine ev yapımı börek eşliğinde bizlere sunulacak.
Bir başka koya varışımızla demirleyecek ve gün batımını burada karşılayacağız. Harika bir
akşamüstü ve enfes bir akşam yemeği bizleri bekliyor.
ÖZEL AYRICALIĞIMIZ
“YEMEKLERİMİZ VE İKRAMLARIMIZ ÜCRETİMİZİN İÇİNDE. YA ALKOLSÜZ İÇECEKLER?”
Özge Ersu yat gezilerinde tüm alkolsüz içecekler, çay, kahve ve su ödenen ücrete dahildir.
Bu güzel akşam yemeğine Özge Ersu’nun özel müzik seçimleri eşlik edecek. Arzu edenler, tavla,
okey, kâğıt oyunları ile gece yarısını karşılayabilirler.
Fethiye Körfezi’nin doğu boylamları bu harika Ege gecesinde üstümüzü örtecek.
Geceleme · Fethiye Körfezi Göcek Koyları · Boynuz Bükü ve Bedri Rahmi Koyu Yakınları (2)
(Rüzgâr · Hava · Akıntı ve Diğer Koşullara Bağlı Olarak)
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03. GÜN
BEDRİ RAHMİ KOYU VE YAKINLARI > SARSALA VE KÜÇÜK SARSALA KOYU YAKINLARI
Kahvaltımızı bir gece önce demirlediğimiz yerde alıyoruz. Daha sonra huzurlu bir denizde,
Dalaman Kapıdağı Yarımadası üzerindeki harika yerlerden birine, Sarsala Koyu ve Küçük Sarsala
Koyu yakınlarına açılacağız.
Yine harika manzaralar eşliğinde rüzgâr ve deniz durumuna göre uygun bir konumda
demirleyeceğiz. Burada da tertemiz ve duru bir deniz bizleri bekliyor. Öğle yemeğimizi bu
koylardan birinde alacağız. Yemek sonrası deniz ve güneşlenme keyfimiz devam edecek.
Denizin durumuna göre rotamızı yeni bir koya çevirebiliriz.
Öğleden sonra Beş Çayı için harika ikramlar, çay, kahve, içecekler ve içkilerimiz, ev yapımı özel
kek ya da yine ev yapımı börek eşliğinde bizlere sunulacak.
Bu akşam son koya varışımızla demirleyecek ve gün batımını burada karşılayacağız. Harika bir
akşamüstü ve enfes bir akşam yemeği bizleri bekliyor.
Arzu edenler, gün içerisinde uygun yerler olduğu takdirde, Özge Ersu eşliğinde kıyıda bir
yürüyüş yapabilir.
ÖZEL AYRINTI
“YAT İÇİNDE ALKOLLÜ İÇECEKLER KONUSU NASIL DÜZENLENİR? ·
ALKOL KULLANMAYAN KONUKLAR İÇİN NASIL BİR UYGULAMA YAPILMAKTADIR?”
Alkollü içecekler ücretin dışındadır, ayrıca konuklar tarafından ödenir. Konuklar kendi arzu
ettikleri alkollü içkileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kendi yanlarında getirebilir, yata biniş
öncesi ya da yanaşılan noktalardan gezi boyunca alabilirler. Tüm bu içkiler ekip tarafından
özenle servis edilir. Alkol kullanmayan konuklarımızın hassasiyetlerine de yemek ve tatlıların
hazırlanması, soslarla süslenmesi ve soframızın genel düzeninde büyük önem verilir.
Bu güzel akşam yemeği sonrası çok özel bir gece bizi bekliyor.
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ÖZEL AYRICALIĞIMIZ · SESSİZ DISCO
GÖCEK KOYLARINDA LATERADIO MÜZİĞİ EŞLİĞİNDE CANLI YAYIN GECESİ VE DANS

Yemek sonrası bizleri sadece Özge Ersu Gezilerine özel bir program bekliyor! Belirlenen
müzikal konsept çerçevesinde konukların istek parçaları çalınacak ve Özge Ersu tarafından
dağıtılacak olan kablosuz kulaklıklarla arzu edenler müziğin keyfini çıkartırken, dileyenler
diğer yattaki komşuları rahatsız etmeden yatımızın sahnesinde arzu ettiklerince dans
edebilecekler. Bu müzik gecesi canlı olarak Lateradio üzerinden tüm dünyaya yayınlanacak.
Geceleme · Fethiye Körfezi Göcek Koyları · Sarsala ve Küçük Sarsala Koyu Yakınları (3)
(Rüzgâr · Hava · Akıntı ve Diğer Koşullara Bağlı Olarak)
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04. GÜN
SARSALA VE KÜÇÜK SARSALA KOYU YAKINLARI > KAPIDAĞI YARIMADASI > HAMAM KOYU

Kahvaltımızı bir gece önce demirlediğimiz yerde alıyoruz. Bundan sonraki rotamız Kapıdağı
Yarımadası ve Fethiye Körfezi’nin Kuzeydoğu noktaları.
Bölgedeki uygun bir koyda deniz keyfi bizleri bekliyor. Öğle yemeğimizi de burada alacağız.
Öğleden sonra yeni bir koya geçecek, hava, rüzgâr ve doluluk durumuna göre deniz keyfimize
devam edeceğiz.
Öğleden sonra Beş Çayı için harika ikramlar, çay, kahve, içecekler ve içkilerimiz, ev yapımı özel
kek ya da yine ev yapımı börek eşliğinde bizlere sunulacak.
Beş Çayı sonrası yine deniz ve güneş bizleri bekliyor. Ayrıca okey, tavla ve kağıt oyunları
turnuvalarımız da devam edecek.
Gün batımını yine demirlediğimiz güzel bir koyda karşılayacağız. Harika bir akşamüstü ve enfes
bir akşam yemeği bizleri bekliyor.
Geceleme · Fethiye Körfezi Göcek Koyları · Hamam Koyu Yakınları (4)
(Rüzgâr · Hava · Akıntı ve Diğer Koşullara Bağlı Olarak)
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05. GÜN
KAPIDAĞI YARIMADASI HAMAM KOYU > MERDİVENLİ KOYU VE/VEYA GÖBÜN KOYU
Kahvaltımızı bir gece önce demirlediğimiz yerde alıyoruz. Bugün yine Dalaman’ın doğusundaki
Kapıdağı yarımadası çevresindeyiz.
Önce rotamızı Özge Ersu’nun çok sevdiği Merdiven Koyu’na çeviriyoruz. Buradaki denizi yine
çok seveceksiniz.
Arzu edenler, gün içerisinde uygun yerler olduğu takdirde, Özge Ersu eşliğinde kıyıda bir
yürüyüş yapabilir.
ÖZEL AYRICALIĞIMIZ · MERDİVEN KOYU YÜRÜYÜŞ ROTASI

Yemek öncesi arzu edenlerle, Merdiven Koyu’nda Özge Ersu’nun bildiği özel bir yürüyüş rotası
sizi bekliyor. Hep yedik ve yüzdük, şimdi biraz yürüme zamanı!
Zodiac yatımız bizi kıyıya bırakacak. Yürüyüş ayakkabılarmızla önce koya çıkacak, sonra hafif
eğimli bir yokuş sonrası tepeye varacağız. Burada sürprizler, özel yapım ekmek, gözleme,
soğuk içecekler, çay, bira ve enfes manzaralar ayağımızın altına serilecek.
Öğle yemeğimizi de aynı koyda alıyoruz. Yine burada deniz ve güneş bizleri bekliyor.
Öğleden sonra hava ve deniz uygunsa burada kalabilir, ya da kaptanın koordinasyonu ile bir
başka koya geçebiliriz. Akşam yemeğimizi de bu bölgede harika bir koyda huzurlu bir doğa ve
hoş müzikler eşliğinde alacağız.
Yemekten sonra özel saatler bizi bekliyor.
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ÖZEL AYRICALIĞIMIZ · ŞİİR GECESİ
MÜZİKAL ALTYAPI EŞLİĞİNDE ŞİİR GECESİ VE SES KAYITLARINIZ

Yemek sonrası bizleri yine sadece Özge Ersu Gezilerine özel bir program bekliyor!
Yaşamınız boyunca en beğendiğiniz, en çok seslendirmek istediğiniz, başkasına ait ya da sizin
yazdığınız çok uzun olmayan şiirinizi yanınızda getirin. Özge Ersu sizlerden gün içinde kısa bir
prova alacak, böylece akşam şiirinizi tüm duygularınızı yansıtarak tüm konuklar önünde, hafif
müzikal altyapı eşliğinde okuyabileceksiniz. Üstelik şiiri ezberlemeniz gerekmiyor.
Daha bitmedi! Özge Ersu bu seslendirmenizi kaydedip montajlayarak ömür boyu saklayıp
sevdiklerinize göndereceğiniz bir ses dosyası haline getirerek size hediye edecek.

Geceleme · Fethiye Körfezi Göcek Koyları · Merdiven Koyu Yakınları (5)
(Rüzgâr · Hava · Akıntı ve Diğer Koşullara Bağlı Olarak)
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06. GÜN
MERDİVENLİ KOYU VE/VEYA GÖBÜN KOYU > DOMUZ ADASI > GÖCEK LİMANI
Kahvaltımızı bir gece önce demirlediğimiz yerde alıyoruz. Bundan sonraki rotamız Domuz Adası
ve çevresi.
Buradaki koy seçimimizi rüzgâr ve hava durumu belirleyecek. Kaptanımız, Özge Ersu ile
koordineli olarak Domuz Adası çevresi ya da başka bir konumda bizler için yine harika bir koy
seçecek. Bu koyda deniz keyfi bizleri bekliyor. Öğle yemeğimizi de burada alacağız.
Öğleden sonra yeni bir koya geçecek, hava, rüzgâr ve doluluk durumuna göre deniz keyfimize
devam edeceğiz.
Öğleden sonra Beş Çayı için harika ikramlar, çay, kahve, içecekler ve içkilerimiz, ev yapımı özel
kek ya da yine ev yapımı börek eşliğinde bizlere sunulacak.
Akşama doğru son noktamız olan son koya ya da Göcek Limanı’na geçiyoruz. Akşam saatlerinde
demir atacağımız Göcek Limanı aynı zamanda gezimizin son noktası ve geceleyeceğimiz yer
olacak.

ÖZGE ERSU GEZİLERİ™ · GALA VEDA YEMEĞİ
Son akşam yemeğimizi ya son demirlediğimiz koyda, ya da Göcek Limanı içerisinde yatımızda
olacağız. Gezimizin anılarını paylaşacak, bir sonraki coğrafyalarımızın hayalini kuracağız.
Yemek sonrası Göcek’in gece yaşamı bizleri bu keyifli son geceye davet ediyor.
Arzu ettiğiniz zaman Göcek Limanı’ndaki evimize, yatımıza dönebiliriz.
Geceleme · Fethiye Körfezi Göcek Koyları · Domuz Adası veya Göcek Limanı (6)
(Rüzgâr · Hava · Akıntı ve Diğer Koşullara Bağlı Olarak)
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07. GÜN
DOMUZ ADASI > GÖCEK LİMANI · GÖCEK
Son kahvaltımızı ya Domuz Adası koylarından birinde veya Göcek Limanı’nda alıyoruz.
Kabinlerimizden çıkış sonrası 10:00’da yeniden karaya ayak basarak bu harika gezimizi
noktalıyoruz.
Arzu edenler Göcek, Dalaman, Fethiye ve Ölüdeniz gibi yakın coğrafyada, dileyenler de yine
Türkiye’nin güneyinde tatillerine devam edebilir.
İstanbul’a ve diğer şehirlere havayolu ve karayolu ile dönmek isteyen tüm konuklarımızla
vedalaşıyoruz.
Bir başka özel Özge Ersu Gezisi’nde buluşmak üzere...
Geceleme · Evinizde
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DELUXE KABİNLERİNİZ


BÜYÜK MASTER KABİN
ÇİFT KİŞİLİK BİR BÜYÜK YATAK
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MASTER KABİN · SANCAK (SAĞ)
ÇİFT KİŞİLİK BİR BÜYÜK YATAK


MASTER KABİN · İSKELE (SOL)
ÇİFT KİŞİLİK BİR BÜYÜK YATAK
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İKİ KİŞİLİK KABİN · SANCAK (SAĞ)
BİRER KİŞİLİK İKİ AYRI YATAK


İKİ KİŞİLİK KABİN · İSKELE (SOL)
BİRER KİŞİLİK İKİ AYRI YATAK
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DELUXE YAT · İZLENİMLER

KONFOR SALONU

EKSİKSİZ VE GENİŞ MUTFAK

RAHAT DUŞ · TUVALET · LAVABO

ÖN GÜVERTE · KOLTUKLAR · MASA

ÖN GÜVERTE · GÖRÜNÜM
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DELUXE YAT · İZLENİMLER

YEMEK SALONU · TERAS · I

YEMEK SALONU · TERAS · II

ÖZEL DELUXE SERVİS

MÜKEMMEL SUNUMLAR

FLYBRIDGE · GENİŞ ÜST GÜVERTE · GÜNEŞLENME ALANI
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DELUXE YAT · İZLENİMLER

ÖN GÖRÜNÜM · I

ÖN GÖRÜNÜM · II

GENEL GÖRÜNÜMLER
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GENEL BİLGİLER

TEKNİK BİLGİLER

TEKNE TİPİ · DELUXE YAT
TEKNE MODELİ · ÖZEL YAPIM
YAPIM YERİ · TÜRKİYE
YAPIM YILI · 1999
YENİLEME · 2010
BOY · 30.00 METRE · 98 FEET
EN · 07 METRE · 22 FEET
SU BOYU · 02 METRE · 06 FEET
HIZ ·10 MİL · 8.69 KNOT · 16 KM/SA
MARİNA · GÖCEK FETHİYE

MOTOR VE GÜÇ · 1 X 540 HP CAT
MOTOR SAYISI · YAKIT · 1 · DİZEL
JENERATÖR · 2 X 27 KVA ONAN
YAKIT KAPASİTESİ · 4 TON
SU TANKI · 3 TON
DİNGİ · SU YAPICI · BUZ YAPICI · VAR
SONAR · DERİNLİK ÖLÇER · VAR
VHF RADYO · OTOPİLOT · PUSULA · VAR
GPS · RADAR · VAR
BAYRAK · TÜRKİYE

KABİNLER · KONUK SAYISI

EKİP · EKİP KABİNİ

KONUK SAYISI · KABİN SAYISI · 10 · 5
1 BÜYÜK KABİN · İKİ KİŞİLİK BİR BÜYÜK YATAK
1 KABİN · İKİ KİŞİLİK BİR BÜYÜK YATAK
2 KABİN · İKİ KİŞİLİK İKİ AYRI TEK YATAK
DUŞ VE TUVALET SAYISI · 5 (HER KABİNDE)

KAPTAN · TURGAY AKKAYA
EKİP · 4
KAPTAN · ŞEF AŞÇI · GEMİCİ · SERVİS
EKİP KABİNİ · DÖRT KİŞİ
EKİP KABİN KONUMU · BAĞIMSIZ AYRI BÖLÜM

RAHATINIZ İÇİN

MUTFAK

YEDİ ADET LCD TELEVİZYON
DVD VE CD PLAYER · SES SİSTEMİ
MİKRODALGA FIRIN
BULAŞIK MAKİNESİ
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
BULAŞIK MAKİNESİ · ASPİRATÖR
TV ANTENİ · UYDU ANTENİ

BUZDOLABI · BUZ MAKİNESİ
DERİN DONDURUCU
ŞARAP SOĞUTUCU
FIRIN · OCAK
FLYBRIDGE GRILL
220 VOLT PRİZLER
TÜM ALANLAR KLİMALI

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN
CAN SALI · 15 KİŞİ · CAN YELEĞİ · CAN SİMİDİ
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MENÜ · BİLGİLER · AYRINTILAR
İLK GÜN
• Yat giriş saati 15:00 sonrası ‘Beş Çayı’ ile ikram ve yemek servisleri başlar.
SON GÜN
• Kahvaltı sonrası yat çıkış saati 10:00 ile ikram ve yemek servisleri sona erer.
TOPLAM
• (6) Kahvaltı · (6) Öğle Yemeği · (6) Beş Çayı · (6) Akşam Yemeği takdim edilir.

HER GÜN
•
•
•
•
•

Beyaz Peynir · Kaşar Peyniri · Sebzeli Lor Peyniri · Tulum Peyniri
Domates ve Salatalık Söğüş · (Varsa Hafif Acılı Yeşil Sivri Biber)
Yeşil Zeytin · Siyah Zeytin
Tereyağı · İki Çeşit Reçel · Bal · Nutella
YUMURTALI SEÇENEKLER
o Birinci Sabah · Kızarmış Sucuk ve Sahanda Yumurta
KAHVALTI
o İkinci Sabah · Peynirli Pişi
o Üçüncü Sabah · Menemen
o Dördüncü Sabah · Pancake
o Beşinci Sabah · Omlet
o Altıncı Sabah · Yumurtalı Ekmek
• Meyve · Yoğurt · Ekmek Çeşitleri
• Demleme Çay · Earl Grey · Bitki Çayları ve Kahve · Nescafe
•
•
BEŞ ÇAYI •
•
•

ATIŞTIRMALIKLAR

(3 Gün) · Değişik Ev Yapımı Kek
(3 Gün) · Değişik Ev Yapımı Börek
Meyve Çeşitleri · Turuncu ve Yeşil Bodrum Satsuma Lokumu
Demleme Çay · Earl Grey · Bitki Çayları ve Kahve · Nescafe
Ev yapımı Soğuk Mandalina Likörü · Alkolsüz Mandalina Şerbeti

• Kabuksuz Kuru Yemiş (Badem · Fındık · Kuru Üzüm · Fıstık)
• Demleme Çay · Earl Grey · Bitki Çayları · Nescafe · Türk Kahvesi

• Alkolsüz İçecekler · Su · Demleme Çay · Türk Kahvesi
İÇECEKLER • Soda · Cola · Şekersiz Cola · Şekersiz Şişe Limonata · Ayran · Ice Tea
• Tüm İkram ve Yemeklerde Çay Kahve
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BİRİNCİ GÜN
•
•
AKŞAM YEMEĞİ •
•
•

Levrek Marin (Meze) · Zeytinyağlı Taze Fasülye (Meze) · Atom (Meze)
Karışık Yeşil Salata
Kalamar
Balık / Levrek Izgara · Fırın Patates Garnitür
Meyve Çeşitleri ve İrmik Helvası

İKİNCİ GÜN
•
•
ÖĞLE YEMEĞİ •
•
•
•
•
AKŞAM YEMEĞİ •
•
•

Salata Büfesi
Izgara Köfte
Pirinç Pilavı
Sade Yoğurt
Meyve Çeşitleri
Humus · Semizotu Salatası · Acılı Ezme
Mevsim Salatası
Karışık Et Barbeque · Pirzola · Biftek · Köfte · Tavuk But
Patates Kızartması · Pilav
Meyve Çeşitleri · Sütlaç

ÜÇÜNCÜ GÜN
•
•
ÖĞLE YEMEĞİ •
•
•
•
•
AKŞAM YEMEĞİ
•
•

Zengin Sunumlu Yoğurtlama (Yoğurtlu Karışık Kızartma Meze)
Salata
Sac Kavurma
Arpa Şehriye Pilavı
Meyve Çeşitleri
Ahtapot Salatası (Meze) · Balık Köftesi (Meze) · Deniz Börülcesi (Meze)
İnce Kıyım Salata
Balık / Kişi Başı Bir Büyük Çipura
Meyve Çeşitleri · Fırında Tahin Helva
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DÖRDÜNCÜ GÜN
• Cevizli Kabak ve Havuç (Meze)
ÖĞLE YEMEĞİ • Tavuk Schnitzel · Patates Salatası Garnitürlü
• Meyve Çeşitleri
•
•
AKŞAM YEMEĞİ •
•
•

Zeytinyağlı Barbunya (Meze) · Köpoğlu (Meze) · Şakşuka (Meze)
Salata
Patates Püresi
Fırın Köfte Rosto · Sebze Garnitürlü
Meyve Çeşitleri · Kuru Kayısı ve Kuru İncir Tatlısı

BEŞİNCİ GÜN
•
•
ÖĞLE YEMEĞİ
•
•
•
•
AKŞAM YEMEĞİ •
•
•

Domates Soslu Karışık Kızartma (Meze) · Yoğurt
Greek Salad
Soslu Izgara Sosis ve Makarna
Meyve Çeşitleri
Deniz Börülcesi (Meze) · Kabak Tarator · İmam Bayıldı (Meze)
Salata
Tereyağında Karides
Balık / Kişi Başı Beşer Adet Çipura
Meyve Çeşitleri · Keşkül

ALTINCI GÜN
• Cevizli Kabak ve Havuç (Meze)
ÖĞLE YEMEĞİ • Tavuk Schnitzel · Patates Salatası Garnitürlü
• Meyve Çeşitleri
•
•
•
AKŞAM YEMEĞİ
•
•
•

Biberli Patlıcan Salatası (Meze) · Atom (Meze) · Zeytinyağlı Kereviz
Salata
Kaşarlı Mantar
Karışık Et Barbeque · Pirzola · Biftek · Köfte · Tavuk But
Patates Kızartması
Meyve Çeşitleri · Kadayıf
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ANIMSATMALAR
SAĞLIK VE HİJYEN KURALLARI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PROFESYONEL TURİST REHBERİ
ÖZGE ERSU
TUREB · TÜRKİYE TURİST REHBERLERİ BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN
ONLINE PANDEMİ EĞİTİMİNİ TAMAMLAYARAK SERTİFİKASINI ALMIŞTIR
GEZİ KATILIMCI SAYISI 10 (ON) KONUK İLE SINIRLIDIR
TÜM KONUKLAR KENDİ SOSYAL MESAFELERİ ÇERÇEVESİNDE
RAHAT VE SERBEST OLARAK HAREKET EDEBİLİR
İKRAMLAR SOSYAL MESAFE DİKKATE ALINARAK TAKDİM EDİLİR
AKŞAM YEMEĞİNDE · BEŞ ÇAYINDA
ARA UZAKLIK ARTIRILMIŞ
YAT İÇİ MASADAKİ KONUKLAR GÜVENLİ MESAFEDE KONUMLANDIRILMIŞTIR
GEZİ BOYUNCA YAT İÇERİSİNDE
DEZENFEKTAN VE BENZERİ HAZIRLIKLAR YAPILMIŞTIR
BUNUN DIŞINDAKİ KİŞİSEL ÖNLEMLER KATILIMCILARIN SORUMLULUĞUNDADIR
ÖZGE ERSU · KAPTAN VE/VEYA YETKİLİ VE İŞLETMECİ(LER)
KATILIMCILARIN VİRÜS TAŞIMA ŞÜPHESİ KARŞISINDA
PROGRAMIN BİR BÖLÜMÜ VEYA TÜMÜNE KATILIMLARINI REDDEDEBİLİR
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BİZE AİT
GEZİ ÜCRETİ İÇİNDEKİ HİZMET VE SERVİSLER
Özge Ersu Eşliği · Profesyonel Rehberliği · Konferansları · Yürüyüşleri · Dinletileri
Gezilerde Belirtilen Tüm Girişler
Belirtilen Yat İçinde (7) Gün · (6) Gece Konaklama
İki Kişilik Kabinler
Her Kabinde Özel Duş ve Tuvalet
Belirtilen Rotada Göcek Koyları Seyir ve Demirleme
Tüm Kahvaltılar (6) · Tüm Öğle Yemekleri (6) · Tüm Akşam Yemekleri (6)
Beş Çayları (6)
Ara İkramlar · Atıştırmalıklar (6)
Yemeklerde ve Gün Boyu Limitli Alkolsüz İçecekler
Çay · Kahve · Su
Yat Giriş ve Çıkışlarında Bagaj Taşıma Hizmeti
Belirlenmiş Rota İçindeki Yakıt Giderleri
Liman Vergileri · Bağlama Bedelleri
Özel Gezi Paketi
Özge Ersu Gezi Yazıları · Haritalar · Belgeler

SİZE AİT
GEZİ ÜCRETİ DIŞINDAKİ SERVİS VE HİZMETLER
Katma Değer Vergisi (+ %18)
Gidiş Dönüş Uçuşlar · Ulaşım
Gidiş Dönüş Havaalanı Yat Transferleri
Belirlenen Rota Dışındaki Yerler İçin Yakıt
Kendinize Özel Yemek Siparişleri
Programda Belirtilmeyen Yemekler
Alkollü İçecekler · İçkiler
Su Sporlarında · Özel Kullanımda Tüketilen Bot Benzin Masrafları
Yabancı ve Özel Marina Masrafları
Özel Gezi Sigortası
Ekip Bahşişleri · Konuk Başı Gün Başı 5 (Beş) Euro · Toplam (30) Euro
Belirtilmeyen Yemekler · Belirtilmeyen Diğer Tüm Girişler
Diğer Tüm Kişisel Harcamalarınız · Belirtilmeyen Servis Ve Hizmetler
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GEZİ ÜCRETİ
BELİRTİLEN TÜM İÇERİK · TÜM YEMEK VE İKRAMLAR · ALKOLSÜZ İÇECEKLER DAHİL ·
ULAŞIM VE ALKOLLÜ İÇECEKLER HARİÇ
İKİ KİŞİLİK KABİNDE KİŞİ BAŞI

1.190 EURO + KDV
%50 595 EURO KAYIT SIRASINDA
%50 595 EURO GEZİDEN 15 GÜN ÖNCE
HESAP BİLGİLERİ
BANKA
ŞUBE · ŞUBE
HESAP ADI · HESAP
EURO IBAN · TR00 0000 0000 0000 0000 0000 00
AÇIKLAMA
ÖZGE ERSU GÖCEK GEZİSİ · GEZİ TARİHİ · KATILIMCI ADI VE SOYADI
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EK BİLGİLER · KOŞULLAR
•

Belirtilen gezi ücreti on (10) tam ödemeli kişi sayısı için geçerlidir. Bu sayı altındaki katılımlarda
toplam ücret on kişi karşılığı olarak hesaplanır.

•

Ödemeler katılımcılar tarafından doğrudan yat kiralama şirketine yapılır. Özge Ersu, konuklar ile
yat firması arasında organizasyona yardımcı olmaktadır.

•

Opsiyonlu rezervasyon yoktur. Kesin rezervasyon, belirtilen ücretin yarısının (%50) ödenmesi ile
gerçekleştirilir.

•

Özge Ersu ve yat kiralayan kuruluş, hava ve deniz koşullarına bağlı olarak gerekli gördüğü
durumlarda katılımcılara önceden haber vermeden, gezi öncesi ya da gezi süresince programın
içeriğini bozmadan, gezilen ve demir atılan yerleri, sıralamasını ve seyir düzenini değiştirebilir.

•

Konukların yanlarında yasal kimlik kartı taşımaları zorunludur.

•

Herhangi bir nedenle sözleşme tarihleri içerisinde geziye katılamama durumunda ücret iadesi
yapılmaz. Doğal afet ve benzeri nedenlerle yat kalkışı gerçekleşmediğinden ötürü gezi
yapılamazsa ücret iadesi yapılmadan program başka uygun bir tarihe ertelenir.

•

Geziden önce ya da gezi süresince konuklar belirlenmiş rotanın dışına çıkmak isterlerse, aradaki
fark yatı kiralayan firma ve Özge Ersu tarafından belirlenir ve katılımcılar tarafından ödenir.

•

Kabinlerde üç kişilik konaklama yapılmaz. Bebek ve çocuklar da kişi sayısına dahil olup tam ücret
öderler.

•

Konuklar gezi sigortası kapsamı dışındadır, tatil için kapsamlı bir sigortayı kendileri almak
durumundadırlar.

•

Özge Ersu’nun beklenmedik bir biçimde geziye eşlik edememesi durumunda yerine yat ekibi
yardımcı olacaktır.

•

Özge Ersu, yat sahibi kuruluş ve konuklar arasında aracı durumundadır. Gezi öncesi, boyunca ve
sonrası oluşabilecek tüm parasal, idari, teknik ve yasal konular, Özge Ersu’dan bağımsız olmak
üzere konuklar ile tekneyi kiralayan firma arasındadır.

•

Yat içinde, gezi süresince ya da denizde, konukların kendi ihmali ile oluşabilecek tüm yaralanma,
sakatlanma, ölüm ve benzeri durumlar konukların kendi sorumluluğundadır. Oluşabilecek sağlık
sorunları, yaralanma, vefat ya da benzeri durumlardan kaptan, gemi personeli ve Özge Ersu
sorumlu tutulamaz.

•

Program içeriğindeki farklılıklar konusunda Özge Ersu tarafından yayınlanmış geçerli son sürüm
dikkate alınır. Geziye katılan konuklar tüm bu kuralları kabul etmiş sayılır.
© 2006 - 2020 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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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 iş birliğinde '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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