Tatilcilerin tercihi Antalya

Devam eden yurtiçi erken
rezervasyon kampanyalarında
Antalya diğer bölgelere göre
açık ara önde gidiyor.
Gerçekleşen satışlara göre,
tatilcilerin yüzde 19’u Belek’i,
yüzde 14 ise Kemer’i tercih etti
Tur operatörleri, erken
rezervasyonda tatilcilerin ağırlıklı
olarak Antalya’yı tercih ettiğini
söylüyor. Satışların yüzde 19’nun
Belek, yüzde 14’nün Kemer, yüzde
13’nün Manavgat ve yüzde 9’nun da
Alanya’ya yönelik gerçekleştiği
belirtiliyor. Erken rezervasyon
taleplerinde Ege bölgesi de tercihte
ikinci sırada bulunuyor. Bu yaz
Almanya, Belçika, Hollanda gibi
ana pazarlarda belli orandaki
artışlara rağmen, iç pazar
taleplerinin Ege Bölgesi’ne
kayması bekleniyor. Bu bölgede
Çeşme, Marmaris ve Kuşadası öne
çıkıyor. Bodrum da tercih edilenler
arasında.
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Yardımcısı Suat Özbek, tatilcilere
yüzde 40’a varan avantajlar
sunduklarını söylüyor. Sundukları
sigorta sisteminin ileri tarihler için
erken rezervasyon yapmayı
kolaylaştırdığını belirten Özbek şu
bilgileri veriyor: “İleri tarihte tatil

planı yapma konusunda
zorlanan, ama bu yüksek
indirim oranlarını kaçırmak
istemeyen misafirler, sigorta
sistemi sayesinde gönül
rahatlığı ile rezervasyon
yapabilirler. Sigorta sistemi ile
misafirlere, ödedikleri toplam
konaklama bedelinin sadece
yüzde 1’i bağlanarak,
konaklama başlangıcına 72 saat
kalaya kadar koşulsuz iptal hakkı
sunuyoruz.”

Yurtdışı seçenekleri

Özbek “Dolayısıyla
planlarını ve
rezervasyonlarını erken
yapan misafirler,
buraları avantajlı
fiyatlarla görme şansına
sahip oluyorlar” diye
ekliyor.

Yurtdışı seyahatlerinde
misafirlerine bol seçenek
sunduklarını belirten Özbek
“Özellikle Avrupa başkentleri ve
Akdeniz ülkeleri; kısa uçuş
süreleri, sıcak atmosferleri, tarihi
ve kültürel zenginlikleri ile ilk
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Benelüks, Paris,
Kıbrıs’a yoğun
Bavyera, Alsas, Budva,
talep geldiğini
İskandinavya
vurgulayan Jolly
Fiyortları, Baltık, İran
Tur Pazarlama
ve Hindistan’a yönelik
Direktörü Yasemin
olanlar öne çıkıyor.
Develioğlu ise,
“Yurtdışı turu isteyen
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Yasemin Develioğlu kampanyasına
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Garanti Bonus
müşterilerine seçili
otellerde yüzde 5
ekstra indirim
kampanyası
sunuyoruz. Bunun
dışında Pegasus
Havayolları ile gidiş
dönüş uçak ve
transfer dâhil seçili
otellerde
konaklamalı
avantajlı paketlerimiz mevcut.
Kampanyalı paketimizde tatil
severlerin bütçelerini sarsmadan
rahatlıkla tatil ihtiyaçlarını
giderebilmek adına oldukça
avantajlı fiyatlar
sunuyoruz” diyor.

Kıbrıs’a
talep var

Çocuklara
hitap ediyor
Erken rezervasyon
avantajlarından
yararlanmak isteyen Türk
tatilcilerin ilk
tercihinin
Antalya bölgesi
olduğunun altını
çizen MNG
Turizm Genel
Müdürü Oğuz
Terzi, Antalya
otellerinin büyük
havuzları, aqua
parkları ve farklı
Oğuz
Oğuz
Oğuz
Terzi
Terzi
Terzi
Oğuz
OğuzTerzi
Terzi

Bodrum’da ilki
gerçekleştirdi

her şey dahil sistemiyle başta
çocuklu aileler olmak üzere,
gençlere ve balayı çiftlerine hitap
ettiğini söylüyor. Halen yüzde 45’e
varan indirimlerle devam eden
erken rezervasyon kampanyaları
olduğunu hatırlatan Terzi şu
bilgiyi veriyor: “Yurtiçi
otellerde ayrıca Bonus
karta özel yüzde 5
indirim uyguluyoruz.
Ulaşım ve transfer
hizmetleriyle birlikte,
yurtiçi otel
rezervasyonlarında son 3
güne kadar iptal
güvencesi sunuyoruz.
Ayrıca İstanbul Atatürk
Havalimanından uçuşu
olan tüm misafirlerimize,
WOW İstanbul Otelde
ücretsiz otopark hizmeti
vererek erken
rezervasyonu
destekliyoruz.”

Bodrum’da 170 milyon
dolarlık yatırımla
kapılarını tatilcilere
açmaya hazırlanan Lujo
Hotel, “All Inclusive”
ve “À La Carte All
Inclusive” sistemi ile
bölgede bir ilke imza
atıyor. Lujo Hotel Genel
Müdürü Önder Körük,
amaçlarının Bodrum
seyahatini alışılmışın
dışına taşımak olduğunu
belirterek
“Misafirlerimize 24 saat
boyunca damak zevkine uygun
lezzetlerin istenilen anda
sunulduğu ve tadılan her şeyin
yüksek kalite standartlarında
olduğu bir sistem ile hizmet
vererek farkımızı ortaya
koyacağız” diye ekliyor.

