
Alanya'da alti günlük tatili 99 milyona yapabilirsiniz
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Bu tatil; ne çikarsa bahtina!
i Yurtdisinda, gidecegi yeri ve konaklayacagi tesisi

tatileinin son anda ögrendigi turlar satiliyor. Yüzlerce
otelle görüsme halinde olan tur organizatörü, nerede ve

hangi otelde bosluk varsa tatileiyi oraya yönlendiriyor. Bati
ülkelerinde "Rulet Sistemi" olarak bilinen sistemi Etur, "Hot

Holidays" adiyla Türkiye'de uygulamaya basladi.

Konaklanacak yer neden belirtiimiyar?

Bati (ilkelerinde bazen tatileiye,
gidecegi yer ve konaklayacagi te
sisin son anda ögrenildigi turlar
satiliyor. Yüzlerce otelle görüsme
halinde olan tur organizatörü, ne
rede ve hangi' otelde bosluk var
sa tatileiyi oraya yönlendiriyor.
Öyle ki, tüketici tatilini geçirecegi
yer ve tesisi uçakta giderken ög
renebiliyor.

Öte yandan, tesis sahibi de
müsterisini küstürmek istemedigi
için otel adinin açiklanmasina ya
nasmiyor. Bazi bilinmezleri barin
dirmasindan dolayi da sistemin
"Rulet Sistemi" olarak adlandiril

digi belirtiliyor.

• Kerem Köfteoglu
kkofte@dbr.com.lr
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Alanya ücretleri 43-62 milyon,
Ankara-Alanya ücretleri ise 35-48
milyon lira arasinda degisiyor.

Rulet Sistemi nedir?

halindeyiz. Bu aralar
orada bosluk oldugundan
tatileiyi yönlendiriyoruz.
Ancak her sey son anda
degisebilir. Bu yüzden
ilanlarimizda yer
belirtmemeyi tercih

ediyoruz. Bu, sistemin
özelliginden kaynaklaniyor.
Yoksa tüketicinin aldatilmasi söz

konusu degiL.Mqsteriye tatili
satin aldiktan s·o.nrakendisine
sözlesmeyle birl'ikte faksliyoruz,
orada otelin adini ve adresini

bel irtiyoruz."
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çerçevesinde Alanya'ya yöneltildi
gini ögrenmemiz üzerine Istanbul
ve Ankara'dan Alanya'ya ulasim
fiyatlarini da arastirdik. Buna gö
re, otobüs firmalarinin Istanbul-

Etur'un bu projeden
sorumlu ismi Hürser

Tekinoktay, son üç haftada
Alanya'ya toplam 74 kisiyi
tatile gönderdiklerini
bunlarin önemli bir
kismini da Anadolu'dan

gelenlerin olusturdugunu
hatirlatiyor. Söz konusu sistemle
tatile çikanlarin konaklayacagi
tesisi son anda ögrenmesinin
nedenini sordugumuz Tekinonay,
su açiklamayi yapiyor:

"Sadece Alanya bölgesinde
yüzlerce otelle görüsme

Geçen hafta Fenerbahçe
eski yöneticisi Hulusi
Bengü'nün sahibi oldugu

Etur Seyahat Acentesi'nin gazete
lerde yer alan ilanini görenler,
okuduklarina inanamadi. Ilanda
alti günlük tatilin tamaminin 99
milyon lira oldugu yaziyordu.
Bunun üzerine konuyu arastirdik.

Arastirma sonunda söz konusu
sirketin tatileilere "Hot Holidays"
adiyla üç seçenek sundugunu ög
rendik. Small, Medium ve Large
seklinde pazarlanan turlarda alti
günlük tatilin bedeli 99 milyon li
radan baslayip 249 milyon liraya
kadar çikiyor. Ulasirnin hariç ol
dugu tatil seçeneklerine, açik bü
fe sabah kahvaltisi ve aksam ye
mekleri dahil ediliyor.

Tatileilerin söz konusu paketleri
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