
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

TRENDELBURG ŞATOSU (3) 
 

BREMEN · KASSEL · HAMELIN · BODENWERDER · SABABURG 
MARIENSCHLOSS ŞATOSU · HILDESHEIM · HANNOVER 

 

 

TÜRK HAVA YOLLARI İLE ÖZEL İÇERİKLİ BELİRTİLEN HER ŞEY DAHİL ZENGİN PROGRAM 
 

KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDE VADE FARKSIZ 6+3 TAKSİT OLANAĞI 
 

GEZİ UZMANI VE PROFESYONEL REHBER ÖZGE ERSU EŞLİĞİNDE 
SETUR SELECT ÖZENİ VE GÜVENCESİ İLE 

 
 

PROGRAM VE İÇERİK SÜRÜM 20170326 



 

BREMEN 
Bremen Panoramik  Gezisi · Schnoor Bölgesi 

 

TRENDELBURG VE ŞATO 
Trendelburg Şato Gezisi · Rapunzel Kulesi 

Hoş Geldiniz Kokteyli ve Hoş Geldiniz Akşam Yemeği 
KASSEL 

Kassel Gezisi · Bergpark Wilhelmshöhe ve Herkül 
BODENWERDER 

Bodenwerder Gezisi · Palavracı Baron Münchhausen ·Saray Müzesi 
HAMELIN  

Hamelin Şehir Gezisi · Rattenkiller 
DORNRÖSCHENSCHLOSS SABABURG 

Uyuyan Güzel Şatosu Dornröschenschloss Sababurg 
Masal Kokteyli · Saray Yıkıntıları Yürüyüşü 

Grimm Kardeşler Salonunda Veda Gala Yemeği 
 

MARIENSCHLOSS ŞATOSU · HILDESHEIM · HANNOVER 
Marienburg Şatosu · Yürüyerek Hildesheim · Hannover Panoramik Gezisi 
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Alman Masal Yolunda Bir Arpa Boyu 
Barok Mimarinin Dünya Üzerindeki En Cesaretli Uygulaması  
Suçtan Arındıran On İki Mitolojik Görev 
Tıpta Münchausen Sendromu Trilemması  
Sondergotik, Rhenish ve Romanesk Sakson Mimarisi 
On Üçüncü Yüzyıl Gerçeklerinden Masallara 
Krallara Diz Çöktüren Ekonomik Güç 
Welf Hanedanlarının Yeni Gotik Sığınağı 
Bir Mızrak Genişliğindeki Almanya Ticaret Yolu 
Sanayi Devriminde Almanya ve Avusturya
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ir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman, kalbur saman içinde, deve tellâl, pire 
berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, Türkiye diye 
güzel bir memlekette yaşayan ve dünyayı dolaşmayı çok seven gezginler bir 
gün Kaf Dağı’nın ardındaki masallar diyarına gitmeyi kafalarına koymuşlar. 

Ama tam nereye, kiminle ve nasıl gidilir, bilemiyorlarmış. İçlerinden biri, ‘Ben bu yerlere 
giden, oraların yolunu izini çok iyi bilen birini tanıyorum’ demiş. Aramış taramışlar, az 
gitmiş, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Bir de bakmışlar ki sadece bir arpa boyu yol 
gitmişler. Sonunda onları sihirli diyârlara götürecek Masalcı Seyyah Özge Ersu’yu başı 
dumanlı bir dağın tepesindeki evinde bulmuşlar.  
 

ezginleri sessizce dinleyen Özge Ersu ‘Ben oraları avucumun içi gibi biliyor 
ve o diyardaki herkesi çok iyi tanıyorum ama bu iş o kadar kolay değil, tek 
başımıza yola çıkamayız. Mutlaka bu sihirli yolculukta işini özenle yapan bir 
seyyah dükkânından el almamız, onunla hazırlanıp yola sonra çıkmamız 

gerek’ diye ünlemiş. Meğerse bu seyyah dükkânı da masal yolculukları için biçilmiş kaftan 
olan, asırlardır gezginleri uzak diyârlara hazırlayan Setur Select değil miymiş? Masalcı 
seyyah gezginlerin elinden tutup buraya götürmüş. Oradaki herkes gezginlere yardımcı 
olmuş ve gel zaman git zaman, Özge Ersu eşliğinde hazırlıklar tamamlanmış. Nihâyet yola 
çıkma zamanı gelmiş. Gelin bizler de şimdi bu seyahatin başlangıcından bitişine kadar 
neler olmuş, hepsini anlatalım. 
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01. GÜN · 17 Ağustos 2017 Perşembe 
İstanbul Bremen Uçuşu · Yürüyerek Bremen Panoramik  Gezisi · Schnoor · Bremen Serbest Zaman 
Otobüs ile Trendelburg Geçişi · Şatodaların Kura ile Belirlenmesi 
Hoş Geldiniz Kokteyli ve Kısa Şato Gezisi · Hoş Geldiniz Akşam Yemeği 
 

tatürk Havaalanı Dış Hatlar Terminali (Terminal I) Özge Ersu Gezileri™Setur Select kontuarında 
06:00'da Özge Ersu ve Setur acente yetkilileri ile buluşma. Gezi  belgelerinin verilmesi sonrası 
08:20'deTürk Hava Yolları TK 1331 sayılı ekonomi sınıfı uçuşu ile Türkiye - İstanbul (IST) Atatürk 

Havaalanından Almanya Bremen (BRE) Havaalanına hareket. Uçuş Türk Hava Yolları Airbus A 320 
konfor, ikram ve kabin içi eğlence olanakları ile üç saat on beş dakika sürecektir. İstanbul ile Bremen 
arasında -2 saat fark vardır. Yerel saat ile 10:35'te Bremen’e iniş. (Avrupa’da yaz saati uygulaması 
başladığında varış bir saat değişebilir). Pasaport kontrolü ve bagaj alımı sonrası özel konforlu 
otobüsümüz ile buluşma ve Bremen’in merkezine hareket. 
 

    
Ö Z E L  İ Ç E R İ K  

     

BREMEN VE BREMEN MIZIKACILARI 

Masalmanya gezimizde ilk durağımız Bremen ve Bremen Mızıkacıları. Özge Ersu size Grimm 
Kardeşler’in kaleme aldığı ‘Die Bremer Stadtmusikanten’ hikayesini anlatırken masalın geçtiği yer ve 
kahramanları ile ilgili ilginç bilgiler verecek. Daha sonra yürüyerek  yapacağımız panoramik gezide 
Altstaft, Bremen Mızıkacıları Heykeli, Rathaus, Weser Nehri, Bremen Roland Heykeli ve eski bölge 
Schnoor’u göreceğiz. 
 
Özge Ersu Bremen’de Hansa Birliği: Krallara ve İmparatorlara Diz Çöktüren Oluşum konferansını 
verecektir. Gezi sonrası serbest zamanda örneğin bira ve patatesli öğle yemeğinizi serbest olarak arzu 
ettiğinizce alabilir, alışveriş yapabilir ya da yorgunluğunuzu keyifli bir kahve ile atabilirsiniz. 

 
Öğleden sonra üç sihirli gece konaklayacağımız, Masal Rotası ‘Deutsche Märchen Straße’nin en güzel 
duraklarından Trendelburg için yola çıkıyoruz.  Yaklaşık iki yüz yetmiş beş kilometrelik yolu enfes bir 
doğa eşliğinde, rahat molalarımızla yaklaşık üç buçuk saatte alacağız.  
 
Özge Ersu bu yolculukta Deutsche Märchen Straße: Alman Masal Yolunda Bir Arpa Boyu konferansını 
verecektir. Konferans sonrasında, üç gün boyunca konaklayacağımız Trendelburg Şatosu’nda her biri 
diğerinden farklı olduğu ‘Şatodalarımızı’  (Şatoda · Şato Odası · Bir Özge Ersu Deyimi) tüm katılımcılar 
arasındaki eşitlik ilkesi gereği (tek kişilik, çift ve iki ayrı yataklı oda türleri kendi aralarında olmak üzere) 
kura çekerek belirleyeceğiz . Akşama doğru, iki gece kalacağımız Trendelburg Şatosu’na varıyoruz. 
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Ö Z E L  İ Ç E R İ K  
     

TRENDELBURG RAPUNZEL  ŞATO GEZ İS İ  
HOŞ  GELD İN İZ KOKTEYL İ  VE HOŞ  GELD İN İZ AKŞAM YEMEĞİ  

Şatomuza varışa üç yüz metre kala, ormanların arasındaki kuş uçmaz, kervan geçmez bu yolda Özge 
Ersu otobüsü durdurup aşağı inerek sizleri Rapunzel’in şatosunu ve kulesini uzaktan fotoğraflamaya 
davet ediyor. Daha sonra adeta terkedilmiş gibi görünen, neredeyse sokaklarda kimsenin olmadığı 
Trendelburg Kasabası’nın içinden geçerek tepedeki şatomuza varıyoruz. 
 
Daracık bir köprü ve eğilerek geçeceğimiz taş kapıdan sonra önümüze serilen masal dünyasında tüm 
yorgunluğumuzu atacağımız ‘Özge Ersu Gezileri · Setur Select Hoş geldiniz Şampanyası’ bizleri 
bekliyor. Havanın durumuna ve akşam üstü saatlerine göre bu kokteyli şato bahçesinde, restaurant 
terasında ya da küçük kulenin içindeki yuvarlak masalarda alabiliriz. Alkol kullanmayan konuklarımıza 
alkolsüz kokteyl ikramımız olacaktır.  
 
Kokteylimiz sonrası Özge Ersu sizleri Rapunzel Trendelburg Şatosu gezisine davet ediyor. Önce ünlü 
Rapunzel Kulesi’nin alt katına, işkence odasına iniyoruz. Burada değişik işkence aletlerini 
inceleyebilir, arzu ettiklerinizi gezi arkadaşlarınız üzerinde keyifle uygulayabilirsiniz. Rapunzel 
geceleri erken yattığı ve odasında mum olmadığı için, kuleye, kendisinin yanına ertesi sabah çıkacağız.
 
Şimdi şatoya giriyoruz. Önce keyifli ve uzun kış aylarında akşam yemeklerinin canlı müzik eşliğinde 
verildiği şömineli  mahzeni dolaşacağız. Daha sonra küçük kulelerden birine çıkarak kendi 
masallarımızı anlatabileceğimiz yuvarlak masanın olduğu küçük salonu göreceğiz. Bir sonraki 
durağımız ise şatonun ikinci katındaki toplantı ve müzik odası. Burada piyano çalmayı bilen 
konuklarımız eşliğinde şiir okumayı sevenler sahne alabilirler. 
 
Artık çekiliş ile belirlediğimiz ‘Şatoda’ anahtarlarınızı girişten aldıktan sonra heyecanla sizi nasıl bir üç 
gün üç gecenin beklediğini görmek üzere dinlenmeye çekilebilirsiniz. Valizleriniz de yatağınızın 
ucunda sizleri bekliyor. Arzu ederseniz kendi şatodanızı diğer gezi dostlarınıza göstererek onları 
kıskandırabilir ya da bir arkadaşınızın şatodasını görüp gizli gizli içerleyebilirsiniz.  
 

Önemli Anımsatma: şatonun tarihi özelliği ve içindeki dekorasyondan ötürü iki kişilik odaların hiç birinde iki ayrı yatak 
yoktur, bir büyük yatak bulunmaktadır. Aynı nedenle üç kişi ya da çocuk ile kalmak arzusunda olan konuklarımızın bu 
süreci Setur Select aracılığı ile yürütmelerini rica ederiz. 
 

Tüm yazıp çizdiklerimize, anlattıklarımıza karşın hemen şato resepsiyonuna inerek ‘Kura ile çektiğim 
şatodam şöyle, böyle’ diye serzenişte bulunan konuklarımızı, keyifle zaman geçirmeleri için Rapunzel 
Kulesi altındaki karanlık işkence odasında akşam yemeğine kadar keyifle ağırlıyoruz.  
 
Özge Ersu Gezileri · Setur Select Hoş Geldiniz Akşam Yemeğimizi uçsuz bucaksız Trendelburg 
Ormanları manzarası ile şatomuzun lüks restaurantında gün batımında alıyoruz. Rapunzel’in 
yaşadığını kabul ve hayal ettiğimiz şatomuzda o yüzyılların yemekleri ve Özge Ersu tarafından özenle 
seçilen şatonun şarapları bizi bekliyor. Ayrıca bu yemekte eski arkadaşlıklarımızı pekiştirecek, aramıza 
yeni katılan gezi dostlarımızı tanımaya başlayacak ve ilk günün yorgunluğunu üzerimizden atacağız. 

 

 
Gezimizin Birinci Gecesi · Trendelburg Şatosu (1) 



 
02. GÜN · 18 Ağustos 2017 Cuma 
Rapunzel Kulesi  · Kassel Gezisi 
Bergpark Wilhelmshöhe ve Herkül · Akşam Yemeği 
 

yandırma yoktur, gerek de yoktur. Gece boyu  gıcırdayan, kendiliğinden açılıp kapanan kapılar, 
boş merdivenlerdeki ayak sesleri, perdesi kapalı pencerenizin dışından geçen gölgeler ve 
kuledeki işkence odasından gelen inlemeye benzer sesler sizleri zaten pek uyutmayacaktır.  

 
Açık büfe zengin kahvaltımızı şatonun yemyeşil Trendelburg Ormanları manzaralı ana restaurant 
terasında alıyoruz. Şampanya ile başlayacağınız sabah ziyafetinize yöreye özgü peynirler, tuzlu ve tatlı 
seçenekler ile devam edebilirsiniz. Onlarca çeşit çay ve kahve de bu zengin sunuma eşlik edecek. 
 
Kahvaltı sonrası Kassel gezimiz için yola çıkmadan, Şato gezimizde Özge Ersu’nun bir sonraki güne 
bıraktığı son bölümünü, Rapunzel Kulesi’ni gezeceğiz. 
 

 
Ö Z E L  İ Ç E R İ K  

     

KULE VE UZUN SAÇLI RAPUNZEL M İSAF İRL İĞİ  

Önce kulenin altına gelerek, Rapunzel’e tüm grup adına seslenmeye başlıyoruz: 
-  ‘Rapunzel, Rapunzel, aşağı uzat o altın sarısı uzun saçlarını!..’ 
Kule penceresinde bir hareket göremediğimizden, bir kez daha bağıracağız: 
 

-  ‘Rapunzel, Rapunzel, aşağı uzat o altın sarısı uzun saçlarını!..’  
Özge Ersu, Rapunzel Türkçe bilmediğinden, aynı çağrıyı Almanca yapmamızı isteyebilir: 
 

-  ‘Rapunzel, Rapunzel, Laß dein Haar herunter!’ 
(‘Lasdaynhağr Herunter’ okunur.) Bir kez daha bağırıyoruz: 
 

-  ‘Rapunzel, Rapunzel, Lasdaynhağr herunter!..’ ve birden... 
 
Eğer Rapunzel erken uyandı ise, belki balkondan kendisini gösterebilir. Rapunzel bize gelmezse, biz 
Rapunzel’e gideceğiz. Sigara içmeyen, nefesi kuvvetli olan, kalp damar rahatsızlığı, nefes darlığı 
olmayan konuklarımızla Rapunzel’in kulesine tırmanmaya başlıyoruz. Yaklaşık yedi - sekiz katlı bir 
apartman yüksekliğindeki kuleye tırmanırken, daha önce görmediğimiz hücreleri, diğer işkence 
odalarını ve ara katları göreceğiz. Kulenin en üstüne çıktığımızda, eğer masallara inanıyorsak 
Rapunzel’i görebilir ve hayal de olsa sapsarı uzun saçları ile birlikte fotoğraf çektirebiliriz. Ayrıca bu 
yükseklikten göreceğiniz çevresel manzara ise nefeslerinizi kesecek. 

 
 

U



 
Özge Ersu ile Masalmanya rüyamıza devam edelim. Önce bir saatten az bir uzaklıkta bulunan, bizlere 
en güzel masalları kazandıran Jacob ve Wilhelm Grimm kardeşlerin on dokuzuncu yüzyılda yaşadığı, 
Fulda Nehri kıyısında kurulmuş Kassel’e gidiyoruz.  
 
Masal rotalarının başladığı merkezde kısaca Katedral, Wilhelmshöher Allee ve pazar yerini panoramik 
olarak gördükten sonra sürpriz bir yerde kısa bir mola verecek, sizleri günümüz Almancasında büyük 
yeri olan Grimm Kardeşlerin Sözlüğünü göstereceğiz. Ayrıca yine bir süre burada yaşamış olan 
kardeşlerin bakıcılığını yapmış olan dadılarının evi ve anıtı da fotoğraflarımızın konusu olacak. 
 
Mola sonrası Kassel şehir merkezini geride bırakarak Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan 
Avrupa’nın en büyük Barok parkına davet ediyoruz sizleri. 
 

 
Ö Z E L  İ Ç E R İ K  

     

BERGPARK WILHELMSHÖHE VE HERAKLES HERKÜL 

Şelaleler, ormanlar, son derece büyük bir uyum ile uzanan düzenli bahçeler, havuz ve çeşmeler 
arasından Bergpark Wilhelmshöhe’yi enfes manzaralar eşliğinde dolaşarak Herkül heykeline kadar 
yürüyoruz. 
 
Özge Ersu park içerisinde Bergpark: Barok Mimarinin Dünya Üzerindeki En Cesaretli Uygulaması 
konferansını verecektir. 
 
Mitolojik kahraman Hercules (Herakles ya da Herkül) heykeli yanında Özge Ersu, gündemi Avrupa 
çocuk masallarının ötesinden Yunan Mitolojisine taşıyarak, Zeus’un oğullarından biri olan Yarı Tanrı 
Herkül’ün inanılmaz gücünü, Hera ile olan çekişmesinde başına gelenleri ve yaşadığı sürece yaptığı 
tüm kahramanlıkları Herakles: Suçtan Arındıran On İki Mitolojik Görev konferansı ile anlatacak. 

 
Öğle yemeğinizi serbest olarak Kassel veya Bergpark Wilhelmshöhe içinde alabilirsiniz. Öğleden sonra 
Trendelburg’a dönüyoruz. Arzu ettiğinizce dinlenebilir, yürüyüş yapabilir ya da şatonun terasında 
manzaranın keyfini çıkartabilirsiniz.  
 
Bu güzel masal coğrafyasındaki akşam yemeğimiz sürpriz bir yerde alacağız. 

 
Gezimizin İkinci Gecesi · Trendelburg Şatosu (2) 



 
03. GÜN · 19 Ağustos 2017 Cumartesi 
Bodenwerder Gezisi ve Palavracı Baron Münchhausen · Belediye Sarayı Müzesi 
Yürüyerek Hamelin Şehir Gezisi · Serbest Zaman 
Uyuyan Güzel Şatosu Dornröschenschloss Sababurg 
Masal Kokteyli ve Grimm Kardeşler Salonu Veda Gala Yemeği 
 

ahvaltı sonrası Aşağı Saksonya ormanları arasında yapacağımız gezimize başlıyoruz. Bu harika 
gezide ilk durağımız yetmiş kilometre kuzeyde yer alan Bodenwerder. Bir saatlik huzurlu 
yolculuğumuzda Özge Ersu sizlere Palavracı Baron: Tıpta Münchausen Sendromu Trilemması 

konferansını verecektir. Ayrıca, birkaç sürpriz Grimm Kardeşler masalı dinleme olanağı da bulacağız. 
 
 
 

Ö Z E L  İ Ç E R İ K  
     

BODENWERDER VE PALAVRACI BARON MÜNCHHAUSEN 

Bodenwerder ilk sürpriz yerleşimimiz. Bu kent, aslında çocukluğumuzda hikâyeleri ile çok sevdiğimiz 
Palavracı Baron Freiherr von Münchhausen’in doğum yeri. Erich Kästner tarafından yazılan 
hikayelerinde Baron aslında 1877 - 1878 yılında gerçekleşen, tarihimizde ’93 Harbi’ olarak bilinen 
Rusya - Osmanlı Savaşı’na katılmış bir asker, sporcu ve gezgin.  
 
Baron Münchhausen masallarda akılalmaz maceralar yaşar. Bir savaş sırasında düşman siperlerini 
gözetlemek için bir top güllesine biner. Atıyla giderken bir bataklığa düşünce kurtulmak için  kendi 
saçını tutup yukarı çekerek atıyla bataklıklardan kurtulur. Cephanesi tükendikten sonra bir geyikle 
karşılaşınca tüfeğine saçma yerine yediği kirazların çekirdeğini doldurup iyi bir atış yapar ama geyiği 
deviremez. Bir iki yıl sonra aynı ormanda boynuzlarının arasında bir buçuk metre yüksekliğinde kiraz 
ağacı bulunan aynı geyikle karşılaşır. Vay palavracı! 
 
Vereceğimiz molada Baron’un doğum yeri olan Belediye Sarayı ve Müzesini görecek, Ortaçağ’dan 
kalan eski evlerin arasında yürüyecek ve Weser Nehri kıyısında gezeceğiz. Bu sakin havası ile 
Bodenwerder’i çok seveceksiniz. 
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Daha sonra yirmi beş kilometre uzaktaki Hamelin’e yarım saatlik bir otobüs yolculuğu ile gidiyoruz.  
 
Özge Ersu Weser Rönesansı adı verilen dönemin önemli şehirlerinden Hamelin’e gelmeden, dört kalesi 
ile bir zamanlar ‘Kuzeyin Cebelitarık’ı olarak adlandırılan bu şehirle ilgili olarak Weser Rönesansı: 
Sondergotik, Rhenish ve Romanesk Sakson Mimarisi ve Hamelin: On Üçüncü Yüzyıl Gerçeklerinden 
Masallara konferanslarını verecektir. Yine yolda Yolda ‘Fareli Köy Hamelin’in Kavalcısı’ masalını değişik 
örnekleri ile dinleyeceğiz. 
 

 

Ö Z E L  İ Ç E R İ K  
     

FAREL İ  KÖY HAMELIN 

Hamelin’e varışımızla, ‘Fareli Köyün Kavalcısı’nın peşine takılmaya başlıyoruz. Aslında Göethe ve 
Robert Browning’in de anlattığı, bu şehirdeki on üçüncü yüzyıl fare istilası gerçektir. Bu Ortaçağ 
trajedisini tüm dünyaya tanıtanlar ise Der Rattenfänger von Hameln masalı ile Grimm Kardeşler 
olmuştur. Her Pazar günü şehrin meydanında bu hikaye kostümlerle canlandırılır. 
 
Şehrin içine girer girmez otobüsten inerek önce şehrin meydanına gidecek ve yine Ortaçağ yapıları 
arasından geçerek kent meydanına geleceğiz. Meydandaki Belediye Sarayı, farelerin sıklıkla 
toplandığı yerdir. Öğle saatlerinde denk gelebilirsek ‘Fareli Köyün Kavalcısı’ şarkısının onlarca kilise 
çanı ile çalındığı şarkıyı dinleyebilir ve binadaki mekanik kuklaların bu masalı anlattığı gösteriyi 
izleyebiliriz. Kalan zamanda bu şirin kasabada dinlenebilir, hediyelik alışverişlerinizi yapabilirsiniz. 
 
Arzunuza göre alabileceğiniz öğle yemeği için Hamelin’de serbest zamanımız olacak. 

 
Öğleden sonra, ruhumuzu ve bedenimizi tüm bu güzelliklere doyurmuş olarak Trendelburg’a geri 
dönüyoruz. Dinlenmek, şatonun keyfini çıkartmak ve akşama hazırlanmak için zamanımız var.  
 
 
 
 

 
 
 



 
Akşam üzeri sizleri yine Özge Ersu ve Setur Select farkı ile masal gibi bir akşama davet ediyoruz. 
 

 

Ö Z E L  İ Ç E R İ K  
     

UYUYAN GÜZEL ŞATOSU DORNRÖSCHENSCHLOSS SABABURG 
GÜL KOKULU HOŞ  GELD İN İZ KOKTEYL İ  

GRIMM KARDEŞLER SALONUNUNDA GALA VEDA YEMEĞİ  

Adeta tablo gibi önümüze serilen orman manzaraları arasında yarım saatlik kısa bir yolculuk yaparak, 
Almanya’nın ünlü masal rotası  Märchen Straße’de Uyuyan Güzel Şatosu olarak bilinen 
Dornröschenschloss Sababurg’a gidiyoruz. Otobüsümüz şatonun yüz metre altındaki park yerine 
gidecektir. Kalan bölümü hafif bir yokuştan yukarı çıkarak tamamlayacağız. 
 
Şato girişinde hava uygunsa özel saray bahçesinde, değilse iç bölümde Hoş Geldiniz Kokteylimiz 
karşılayacak bizleri. Uyuyan Güzel masalına uygun olarak elde yapılmış, sapındaki yeşil dikenlerle özel 
kırmızı gül kadehlerinde gül kokulu alkolsüz şampanya ile bu güzel akşamı kutlayacağız. Daha sonra 
Özge Ersu sizlere sarayın arkasındaki yıkıntıları ve iç bölümleri gösterecek. 
 
Acaba uyuyan güzel yüztıllar sonra gözlerini açıp yanımıza gelir mi, kim bilir? 
 
Akşam yemeğimizi, güneş batarken tüm gezimize uygun çok özel bir salonda alıyoruz. Başka bir 
şatoda benzeri olmayan ve bu değerli edebiyatçılarla ilgili eserlerle bezenmiş Grimm Kardeşler 
Salonu akşam yemeğinde bizlere ev sahipliği yapacak. Bu ziyafetin bir başka özelliği de Grimm 
Kardeşler zamanındaki reçetelere tümüyle sadık kalınarak yapılmış ana yemeğimiz. Özge Ersu o 
devirdeki Alman mutfağını, ürünlerin elde edilmesindeki zorlukları ve ana yemeğimizin özelliklerini 
anlatacak. Enfes şaraplar, içeceklerimiz ve yerel tatlar eşliğinde romantik bir Ortaçağ gecesi 
geçireceğiz.  Bu arada aman ses çıkartmayın, prenses uyuyor. 

 
Yemek sonrası şatomuza geri dönüyoruz. Arzu ederseniz terasta oturabilir, sessizliğin ve huzurun 
keyfini çıkartabilir ya da her biri diğerinden farklı tarihi odalarınızda dinlenmeye çekilebilirsiniz. 
Kulağınızda bölgede yaşandığına inandığımız masalların yankıları, üzerimizde bu harika gün ve gecenin 
tatlı yorgunluğu, gözlerimizi hafifçe kapatarak gecenin gizemine karışıyoruz. Özge Ersu Gezileri’nde 
masal gibi bir gün daha sona eriyor. 
 
Gezimizin Üçüncü ve Son Gecesi · Trendelburg Şatosu (3) 
 

 
 



 
4. GÜN · 20 Ağustos 2017 Pazar 
Sevimli Küçük Hildesheim Gezisi ve Serbest Zaman · Hannover Panoramik Gezisi ve Serbest Saatler 
Hannover İstanbul Uçuşu 
 

ezimizin son gününde uyandırma yoktur. Arzu ettiğinizce dinlenebilir, harika manzaralar 
eşliğinde açık büfe kahvaltınızı alabilir, şatonuzun ve doğanın keyfini çıkartabilir, dönüşümüze 
hazırlanabilirsiniz. 

 
Öğleye doğru şatodan çıkış işlemleri sonrası otobüsümüzle Aşağı Saksonya Niedersachsen’ın en büyük 
şehri Hannover’e geçiyoruz. Özge Ersu Hannover yolunda Hansa Birliği: Krallara Diz Çöktüren Ekonomik 
Güç konferansını verecektir. Sonrasında size yol üzerinde harika iki sürprizimiz var. Birincisi artık geride 
bıraktığımız şatomuzdan bir buçuk saat uzakta yer alan ünlü kale saray ya da şato Schloss Marienburg. 
 

Ö Z E L  İ Ç E R İ K  
     

KALE · ŞATO · SARAY 
SCHLOSS MARIENBURG 

Hanover’e hükmeden Kral Beşinci George’un eşi Kraliçe Marie’ye yaş günü hediyesi olarak Ortaçağ 
dönemi saraylarından esinlenip y1858 - 1867 yılları arasında yaptırdığı bu romantik şato aslında bir 
yazlık saray. Yapıldığı dönemde bu kadar ünlü olmayan Schloss Marienburg yıllar içinde bölgedeki en 
önemli saray niteliğini kazandı. 
 
Müzenin yerel rehberleri eşliğinde yapacağımız gezide Özge Ersu Schloss Marienburg: Welf 
Hanedanlarının Yeni Gotik Sığınağı konferansını verecektir.  

 
Saray gezimiz sonrası yarım saat uzakta ikinci bir sürpriz bekliyor bizleri. Keyifli ve şirin bir kasaba.  
 

Ö Z E L  İ Ç E R İ K  
     

SEV İML İ  VE KÜÇÜK HILDESHEIM 

Bin iki yüz seneyi geçen tarihi ile Kuzey Almanya’nın en eski şehirlerinden biri olan Hildesheim, 
turistler tarafından çok bilinmese de Özge Ersu’nun fırsat buldukça uğramayı sevdiği küçük yerleşim 
merkezlerinden biridir. Özellikle Alman ticaret yolu üzerinde yer almasından ötürü önemini hiç 
yitirmemiş, İkinci Dünya Savaşında bütünüyle yıkılmasına karşın son derece düzgün bir onarım ile 
şehir merkezi eski görünümüne kavuşturulmuştur. Bu sakin Pazar günü otobüsümüzün park yerinden 
şehrin merkezi Alter Markt bölgesine kısa bir yürüyüş yapacağız.  
 
Özge Ersu burada Hellweg: Bir Mızrak Genişliğindeki Almanya Ticaret Yolu konferansını verecektir. 
Serbest zamanımızda alışveriş yapabilir, meydanı gören küçük bir kahveye oturup önümüzden 
yavaşça akıp giden huzurlu bir yaşamı izleyebiliriz. 

 
Daha sonra kırk dakika uzaklıktaki Hannover’e gideceğiz. 
 
 
 

G 



 

 
Ö Z E L  İ Ç E R İ K  

     

HANNOVER 

Varışımızda önce otobüsümüzle kısa bir panoramik gezi yapacağız. Göreceğimiz yerler arasında Eski 
ve Yeni Belediye Sarayı, Herrenhausen Kraliyet Bahçeleri ve Eski Şehir Bölgesi yer alıyor.  Özge Ersu 
burada Gründerzeit: Sanayi Devriminde Almanya ve Avusturya konferansını verecektir. Hannover’da 
Kalan zamanımızda arzunuza göre geç öğle yemeğinizi de alabilirsiniz.  

 
 
17:00’de havaalanına geçiyoruz. 19:55’te Türk Hava Yolları TK 1556 sayılı ekonomi sınıfı uçuşu ile 
Hannover (HAJ) Havaalanından Türkiye - İstanbul (IST) Atatürk Havaalanına hareket. Uçuş Türk Hava 
Yolları Airbus A321 konfor, ikram ve kabin içi eğlence olanakları ile iki  saat elli beş sürecektir. Hannover 
ile İstanbul arasında +2 saat fark vardır. (Avrupa’da yaz saati uygulaması başladığında varış bir saat 
değişebilir) 
 
Yerel saat ile 23:55’te de İstanbul’a varış ve bir özel gezimizin daha sonu. İstanbul’da ayrılan ve Türkiye 
içi devamı olan konuklarımızı uğurlayarak bir sonraki Özge Ersu Gezileri™ Setur Select gezisinde 
buluşmak üzere sizleri şatolarınıza ve kendi hoş masallarınıza uğurluyoruz.  
 

u masal da burada sona eriyor. Gökten üç elma düşmüş. Birisi sizi gezdiren seyyah masalcı 
Özge Ersu’ya, diğeri bu masalı hazırlayan Setur Select ekibine, sonuncusu da bu güzel geziye 
katılan dostlarımıza... Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine... 

 
Geceleme Evimizde 
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K O N A K L A M A  

TRENDELBURG 
HOTEL BURG TRENDELBURG 

 

DEĞİŞİK TASARIMLI ŞATO ODALARI 
 

TRIP ADVISOR · CERTIFICATE OF EXCELLENCE 
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B İLG İLER VE KONAKLAMA AYRINTILARI 

Sizleri üç gece boyunca Masal Rotası’nın ortasında, yaklaşık sekiz yüz yaşındaki harika bir şatoda 
ağırlıyoruz. Trendelburg Diemel Nehri’nin Weser’e yaklaştığı perili topraklarda, ırmağın çok ani bir 
dönüş yaptığı, kara parçasını adeta bir yarımadaya çevirdiği yerde, bin iki yüzlü yılların sonlarında 
Schöneberg’lerden III. Konrad’ın Kassel ile Bremen arasındaki önemli ticaret yolunu korumak amacı 
ile yaptırdığı bir kaledir. Kalenin çevresindeki yerleşim de günümüze dek o zamanlardan gelmektedir. 
Ayrıca çocukluğumuzu renklendiren masalcı Jacob ve Wilhelm Grimm Kardeşler’in anlattıklarına 
inanmayı seçersek, Rapunzel’in yaşadığı yer, ünlü kulesi ile burasıdır! 
 

Trendelburg özel konaklama olarak geçmektedir. http://www.burg-hotel-trendelburg.com/en/ 
 

Bu eski tarihi yapının, özel koşulların izin verdiği ölçüde konaklamaya uygun bir biçime getirildiğini, 
tümüyle standart ve lüks bir otel konforunu sağlamıyor olabileceğini not ediniz. Odalar, banyo ve 
tuvaletler çok büyük değildir, bazı iç alanlar küçüktür. Odaların arasında yapının özelliklerinden ötürü 
farklılıklar vardır. Çift kişilik odalarda bir büyük yatak vardır, iki ayrı yatak bulunmamaktadır.  
 
Fotoğraflar ve şato ile ilgili bilgiler kendi web sitelerinde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Rahatınız için 
elde olan tüm olanaklar değerlendirilse de, gezimize bu bilgileri dikkate alarak katılmış olmanızdan 
hareketle, şatonun özel koşullarına anlayış göstereceğinizden eminiz. 
 

Bunun yanısıra Hotel Burg Trendelburg’un Trip Advisor platformunda 
 

• Specialty Lodging - Luxury Castel Hotel (Özel Konaklama - Delüks Kale Oteli) olarak geçtiğini 
• Trip Advisor Certifiate of Excellence (Mükemmellik Belgesi) aldığını 
• Trendelburg bölgesinde #1 numaralı konaklama olduğunu 
• Servis, konum, temizlik, konaklama kalitesi, odalar ve ücret kalite oranlarında 
• %90 memnuniyet ile Excellent·Very Good (Mükemmel·Çok İyi) olarak değerlendirildiğini not ediniz.
 

İlgili bağlantı: http://tinyurl.com/masalmanya-01 



 

B İ Z E  A İ T  
     

GEZ İ  ÜCRET İ  İÇ İNDEK İ  H İZMET VE SERV İSLER 

Özge Ersu Eşliği, Profesyonel Rehberliği, Konferansları, Yürüyüş ve Dinletileri 
Setur Select Profesyonelliği ve Özeni 

 

Türk Hava Yolları İstanbul Bremen ve Hannover İstanbulGidiş Dönüş Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti 
Uçak Bileti Alan Vergisi 

 

Hotel Burg Trendelburg Standart Şato Odalarında Üç Gece Konaklama 
 

Şato Otelde Üç Açık Büfe Kahvaltı 
Üç Servisli Üç Akşam Yemeği 
İki Hoş Geldiniz Kokteyli 

Yemeklerde Kişibaşı İki Kadeh veya Bardak Sınırlı Alkollü ya da Alkolsüz İçecek 
Yemek Sonrası Çay veya Kahve 

 

Otobüs ile Programda Belirtilen Havaalanı Transferleri ve Ulaşım 
Programda Belirtilen Tüm Panoramik Geziler 
Belirtilen Müze, Kale, Şato  ve Benzeri Girişler 

 

Rahatınız İçin Şoför ve Restaurant Bahşişleri 
Otellerde Valiz Taşıma Ücretleri 

 

Özge Ersu Gezileri Özel Hediye Paketi  
Türsab Gezi Sigortası 

Havaalanı Gezi Belgeleri Kiti 
Gezi Yazıları, Haritalar ve Belgeler 

Yurt Dışı Çıkış Bedeli 

 
 

S İ Z E  A İ T  
     

GEZ İ  ÜCRET İ  DIŞ INDAK İ  SERV İS VE H İZMETLER 

Yemeklerde Belirlenen İkram Sonrası Alınan Alkolsüz veya Alkollü İçecekler 
Oda Servisi ve Kendinize Özel Yemek Siparişleri 

 

Uçuşlarda Belirtilen Bagaj Sınırlamaları Üzerindeki Ek Ücretler 
 

Schengen Vize Ücreti 
Tek Kişilik Oda Farkı 

 

Tüm Kişisel Harcamalarınız 
Belirtilmeyen Diğer Tüm Servis Ve Hizmetler

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G E Z İ  Ü C R E T İ  
   

İK İ  K İŞİL İK ODADA K İŞİ  BAŞ I  
1.750 EURO 

 

TEK K İŞ İ  FARKI  300 EURO 
 

KRED İ  KARTI ÖDEMELER İNDE VADE FARKSIZ 6+3 TAKS İT OLANAĞ I  
 

AYNI  ODADA ÜÇÜNCÜ YET İŞK İN, BEBEK VE ÇOCUK ÜCRETLER İN İ  AYRICA SORUNUZ 
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ANIMSATMA 
   

• Belirtilen gezi ücreti on beş (15) tam ödemeli kişi sayısı ve sonrası için geçerlidir. Bu sayı altındaki 
katılımlarda gezi gerçekleştirilmez, ücret iadesi yapılır ya da arzu edilirse ücretler yeniden düzenlenir.
 

• Gezilere kesin kayıt belirlenen ön ödeme ya da gezi ücretinin tamamının yatırılması ile gerçekleşir. 
 

• Kredi kartı ile yapılan ödemelerde American Express - Amex dışındaki tüm banka kartlarına vade farkı 
olmaksızın Setur tarafından 6 taksit uygulanır. Bankanızın kampanyaları çerçevesinde ayrıca 3 artı 
taksit veya ödeme ötelemesi olanağınız da bulunmaktadır.  

 

• Setur 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.  

 

• Gezi tarihi yakınlığına göre havayolu ücretlerinde gerçekleşebilecek olası artışlar gezi ücretlerine 
yansıtılır. Kesin otel ve havayolu bilgisi gezi hereketinden bir hafta önce verilir. 

 

• Otellerde odalara giriş saati 15:00, çıkış ise 11:00 olarak uygulanmaktadır. 
 

• Trendelburg Şatosunun tarihi özelliği ve içindeki dekorasyondan ötürü iki kişilik odaların hiç birinde 
iki ayrı yatak yoktur, bir büyük yatak bulunmaktadır. Aynı nedenle üç kişi ya da çocuk ile kalmak 
arzusunda olan konuklarımızın bu süreci Setur Select aracılığı ile yürütmelerini rica ederiz. 

 

• Vize gereksinimi olan konukların zaman geçirmeden Setur Vize Bölümü ile bağlantıya geçmesi 
gerekmektedir. Yeşil pasaportlar için vize gerekmemektedir. 

 

• Türkiye’de geçerli olan Ohal kaynaklı durum nedeni ile Yeşil, Gri ve Diplomatik Pasaporu olanların yurt 
dışına çıkabilmeleri için çalıştıkları kurumlardan gereken belgeleri kendilerinin alması gerekmektedir. 
Bu konuda ortaya çıkabilecek olası aksaklılara ilişkin acentenin herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

 

• Gidilen bölgedeki otellerdeki odalarda üç kişilik konaklama uygunluğa bağlıdır. Üçüncü yatağın 
genelde katlanır yatak olduğunu, diğer iki yatak rahatlığında olmayabileceğini ve oda alanını oldukça 
daraltacağını not ediniz. Çocuk ücretleri iki yetişkin ile aynı odada konaklandığı durumda 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 konuklarımız gezi sigortası kapsamı dışındadır. 
 

• 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 Setur A.Ş. ile konukları arasında aracı konumdadır.  İdari, mali ve 
hukuksal tüm konular Setur ile gezi katılımcısı arasındadır. 

 

• Geziye katılan konuklar tüm bu kuralları kabul etmiş sayılır.  
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www.ersu.net 
 

Profesyonel Turist Rehberi, Gezi Yazarı ve Turizm Danışmanı 
Özge Ersu Gezileri™ Gezi Uzmanı 

Müzikal Radyo Belgeseli Laterna™ Programı Yapımcı ve Yönetmeni 
Belgesel Web Radyosu Lateradio™ Yayıncı ve Sunucu 

 

ozge@ersu.net 
T.C. Turizm Bakanlığı İro İstanbul Rehberler Odası Sicil No 586 Tureb Ruhsat No 03568 

 

1965 Samsun doğumlu Özge Ersu Kadıköy Maarif Koleji sonrası eğitimine Boğaziçi Üniversitesi 
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde devam etti, sonrasında turizm sektöründe çalışmak üzere 
ayrılarak ön lisans ekonomi eğitimi aldı. Yaşamı boyunca hiç boş zamanı olmadı. 
 

Dünyanın çoğunlukla ulaşılması zor coğrafyalarına Özge Ersu Gezileri™ markası ile gerçekleştirdiği 
butik gezi programları, geniş bir çerçeveye yayılan kurumsal, basın ve resmi heyet gezileri 
başkanlığı, üniversite, özel ve resmi kurumlarda verdiği konferanslar, eğitim ve sunumlar, kısa 
video belgeselleri, ulusal radyolarda ve sayısal platformlarda yayınlamakta olduğu müzikal 
belgesel Laterna™ ve web üzerinden yayın yapan belgesel radyosu Lateradio™ ile tanınmaktadır.
 

Otuz beş yıla uzanan meslek yaşamında Tureb Turist Rehberleri Birliği başta olmak üzere yurt dışı 
turizm alanında Türkiye’nin en fazla sayıda ülkeye giden, en çok gezen ve değişik coğrafyaları 
gören turizmcileri arasında gösterilmekte, en fazla sayıda ülkeye gezi düzenleyen uzmanlar 
arasında yer almakta, çalışmaları sık sık değişik kuruluşlarca ödüllendirilmektedir.  
 

Evli ve üç kız babası olan, aynı zamanda Fransız vatandaşlığı da bulunan Özge Ersu yirmi beş yıl 
önce yerleştiği Fransa’nın Côte d’Azur Nice şehrinde yaşamakta, işleri nedeni ile aralıklarla 
İstanbul’da bulunmaktadır. İngilizce, Fransızca, İtalyanca dillerini bilen ve amatör Blues davulu 
çalan Özge Ersu’nun hobileri arasında masa tenisi, basketbol ve yelken bulunmaktadır. 
 

Tüm çalışmaları www.ersu.net™ resmi sitesinde ve Apple Ios, Android Google Play ve Windows 
10 platformları için geliştirdiği Özge Ersu Uygulaması™App içinde yer almaktadır. 

 

 
© 2006 - 2017 Özge Ersu & Özge Ersu Gezileri™ 

Tüm programın özgün yazımı, akış ve tanımları Özge Ersu'ya aittir, tüm hakları saklıdır. 
 Gezi içeriği hiç bir biçimde tümüyle veya bölünmüş olarak Özge Ersu yazılı izin olmadan kullanılamaz, yayınlanamaz. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ö Z G E  E R S U  G E Z İ L E R İ  ·  S İ Z E  Ö Z E L  S E T U R  S E L E C T  T R A V E L  A M B A S S A D O R
   

ESİN ÇAPA HANIMEFENDİ  
(veya asistanları) 

 

0216 554 37 48 
esina@setur.com.tr 

 
 

S E T U R  S E R V İ S  T U R İ S T İ K  A . Ş .  
   

www.setur.com.tr 
 

Genel Müdürlük 
Bağlarbaşı Kısıklı Caddesi 24, Altunizade 34662 İstanbul 

 

444 0 738 
info@setur.com.tr 

 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türsab Belge No  A 0728  

 

IATA · ICCA · ASTA · UTFAA · WTO  · IALC · QE · GSMIH · DTB · TUGEV 
TYD · TUAİD · TOBB · DTO · SKAL · KID · ICEC · ICVB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Setur 1964 yılı ortalarında Duty free hizmetleri veren günümüzde de bu alandaki çalışmalarını sürdüren 
bir firma olarak Koç Holding tarafından kurulmuştur. 1970’li yılların başında Diners Club’ın kurduğu Diners 
Fugazy Travel Türkiye Temsilciğini alarak turizm alanına adım atmış, bir yıl sonra ‘Setur World Travel’ adı 
altında çalışmalarına devam etmiştir. Daha sonra ismini ‘Setur Seyahat Acentesi’ olarak değiştirmiş ve 
turizm çalışmalarını hızlandırmıştır. Turizm sektörünün yurt içi ve yurt dışı tur operatörlüğü, uçak bileti 
satışı, kongre, etkinlik organizasyonları ve yerel hizmetler benzeri tüm alanlarında hizmet veren Setur, 
dünya çapında elde ettiği başarılarla Türkiye’nin ilk ve öncü turizm şirketlerinden biri haline gelmiştir. 
Kongre sektöründe otuz yılı aşkın deneyimi ile Uluslararası Kongre ve Toplantı derneğinin International 
Congress and Convention Association üyesidir ve ayrıca duty free, marina işletmeciliği ve özel havacılık 
sektörlerinde de hizmet vermektedir. 
 
Abercrombie&Kent, Orient Express markalarının satış hakkına sahip olan Setur, Four Seasons Preferred 
Partner ve Starwood Luxury Privilege üyeliği ile misafirlerine özel avantajlar sunmaktadır. Firma 2001 
yılında Türkiye’nin en büyük çevirim içi turizm portalı bookinturkey.com sistemini de alarak e-ticaret 
alanında büyük bir adım atmıştır. Türkiye’nin değişik noktalarında turizm hizmetleri sunan seyahat 
acenteleri, sayıları iki yüze yaklaşan yetkili ve sanal satış acenteleri, duty free mağazaları, bin beş yüze 
yakın deneyimli çalışanı ile ülke turizmine ve ekonomisine katkı sağlamaktadır. Sektörde hızla büyüyen 
acente 2002 yılında ISO 9000·2001 standartları ile hizmet kalitesini tescil ettirmiştir. Ayrıca dünya 
kurumsal pazarında ilk üç firma içinde olan Bcd Travel Türkiye temsilcisidir. 
 
Ait olduğu Koç Holding ile değişmeyen amacı tüm paydaşları için artan oranda katma değer yaratmak olan 
şirket, tüm çalışmalarını uluslararası standartlarda kurumsal yönetim, müşteri memnuniyeti, toplumsal 
sorumluluk anlayışı ve çevreyi koruma prensipleri ile yürütmektedir. 
 
Misyonu, gelişmekte olan dinamik turizm dünyasını yakından takip ederek, hızlı bir uyum ile müşterilerine 
her zaman üstün hizmetleri, servis ve kaliteyi yüksek eğitimli profesyonel bir takım ruhu içinde sunmak, 
vizyonu ise müşterileri için değer yaratarak beklentilerine kalite ve tutarlılıkla karşılık vererek çözüm ortağı 
olmaktır. 
 
Temel İlkeleri arasında istenen hizmetleri her zaman aynı çağdaş anlayış ve üstün hizmet kalitesi ile 
sunmak, beklentileri tüm kurumsal yapılara en uygun şekilde karşılamaktır. Bu amaçla Altunizade Merkez 
Binasında kurulmuş olan kurumsal hizmet birimi ve profesyonel kadroları ile istenenleri yerine 
getirebilmek adına aralıksız yatırımlarınıa devam etmekte, teknolojik gereksinimlerini geliştirmektedir. 
Setur Seyahat Danışmanlığı olarak gerek Türkiye gerekse tüm dünyada bir marka olmanın avantajlarını 
müşterileri ile paylaşıp uluslararası kuruluş üyelikleri ile son derece geniş bir hizmet ağı bulunmaktadır. 
 
Setur’un aralıksız ve değişmeyen yönetimsel amacı paydaşları için artan oranda katma değer yaratmak, 
etkinliklerini uluslararası standartlarda kurumsal yönetim, müşteri beğenisi, toplumsal sorumluluk anlayışı 
ve çevreyi koruma prensipleri ile yaşatmaktır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


