
1.gün - İstanbul - Amsterdam “Red Light Gezisi ve Şehir Turu & Aret Vartanyan “ Yeni Dünya’da
Özgür Birey Olmak “ Semineri & Weed Müzesi “
İstanbul havalimanında Setur Desk'i önünde rehberimizle buluşma. Türk Havayolları ile Amsterdam'a
hareket, varışın ardından  bizi bekleyen özel aracımız ile ilk olarak Amsterdam şehrine adını veren Amstel
nehrinin kıyısında yer alan Yel değirmenini ziyaret ediyoruz.  Yel değirmeni ardından Hollanda’nın ünlü
Gouda peynirlerinin üretildiği yerel bir mandıraya gideceğiz. Burada peynirin nasıl yapıldığını izledikten
sonra bu leziz peynirleri tatma imkanımız olacak. Özel aracımız ile yapacağımız panoramik şehir
turumuzda ise Müzeler bölgesi,Rijks Müzesi,Van Gogh Müzesi,Vondelpark,Leidesplain,Hard Rock
Cafe,Holland Casino,Waterloo Plain,Mundplain,Çiçek pazarı,Rokin caddesi,Dam Meydanı,Damrak
caddesi ve Centraal Station göreceğimiz yerler olacak. Otelimize yerleştikten sonra, Aret Vartanyan’dan
‘Yeni Dünya’da Özgür Birey Olmak’ Semineri ( ‘Hızla değişen yeni dünyada dönüşen bireysel ya da
toplumsal ihtiyaçlar ışığında ilişkilerden kariyere yeni dünyayı anlamak ve avantajlarını kullanmak’)
semineri ardından akşam yemeği için Seturselect’in seçtiği bir restaurant’a geçiyoruz. Yemek ardından
Aret ve Rehberimiz eşliğinde  Red Light sokaklarında kaybolacağız. sonrasında otele yürüyüş ve
geceleme otelde. 

2.gün - Amsterdam " Voldenpark Aret’le Meditasyon & Müzeler Turu & Kanal Turu &
Amsterdam Casino "
Sabah kahvaltısının ardından Voldenpark’ta Aret ile Meditasyon. Lost’un yazıldığı cafe’de kahvelerimizi
sohbet eşliğinde yudumluyoruz. Turumuza müzelerle devam edeceğiz gezerken ziyaret edeceğimiz
müzeler ; Seks Müzesi , Heineken Müzesi , Torture Müzesi . Müze ziyaretlerimizin ardından  limandan
yaklaşık bir saat sürecek Amsterdam kanal turunu gerçekleştiriyoruz. Otele dönüş sonrası dinlenmeniz ve
akşam yemeği  için serbest zaman. Gecenin ilerleyen saatlerinde Casino’ya gidiş. Geceleme otelde.

3.gün - Amsterdam ‘’Hollanda’nın muhteşem köyleri Giethoorn,Marken&Volendam’’
Sabah kahvaltısının ardından özel aracımız ile Hollanda’nın en güzel köyü olarak bilinen Giethoorn’a
hareket ediyoruz. Yaklaşık olarak 1,5 saatlik bir yolculuk sonrası varışımız ile beraber içerisinde yol
olmayan ve ancak yaya,bisiklet ve tekneler ile gezilebilen bu sıra dışı yerde özel teknemiz ile köyü keşfe
çıkıyoruz. Bu gezi sırasında kendinizi bir rüya’nın içerisinde hissedeceğinize garanti veririz. Burada
alacağımız öğle yemeği Hollanda’nın ünlü sebze çorbası ve kuzey denizinin meşhur panga balığından
yapılan Fish&Chips olacak. Giethoorn sonrasında kuzey denizinin en güzel balıkçı kasabası ve köyü olan
Marken&Volendam’a geçeceğiz. Burada yapacağımız keyifli yürüyüşün ardından limandaki Cafelerde
günün yorgunluğunu atacağız. Aynı zamanda Volendam’da ünlü Hollanda hediyeliklerini ucuza
alabileceğimiz mağazaları ziyaret edeceğiz. Turumuzun ardından otelimize dönüş, dinlenme ve
sonrasında Aret ile beraber akşam yemeği için Hard Rock Cafe’ye hareket. Geceleme otelde. 

4.gün - Amsterdam ‘’Delft ve Lahey’’ – İstanbul
Sabah kahvaltısının ardından odaları boşaltıp, özel otobüsümüz ile Hollanda’nın gizli başkenti Lahey ‘’Den
Hague’’ şehrine hareket edeceğiz. Yolumuzun üzerinde Hollanda’nın kuzey denizi kıyısında yer alan
sayfiye merkezi Schevinengen’den geçerek sırasıyla savaş suçları mahkemesi, Lahey adalet divanı,
Hollanda Parlementosu ve Hollanda Kralı’nın resmi çalışma ofisini gördükten sonra dünya’nın en iyi
panorama müzelerinden biri olarak kabul edilen Panorama Mestag müzesini ziyaret ediyoruz. Lahey
sonrası Delft şehrine geçerek bu tarihi şehirde öğlen yemeği için serbest zamanımız olacak. Deft sonrası
İstanbul uçuşu için havalimanına hareket. Uçağa biniş işlemlerinin ardından yaklaşık 4 saatlik yolculuk
sonrası İstanbul’a varış. Sizlere vereceğimiz hizmet kalitesini arttırmak adına anket formlarını doldurmanız
bizim için önemlidir. Bir sonraki seyahatinizde görüşmek üzere !

SeturSelect
Bu bir Setur Select turudur.

<a href="http://www.seturselect.com">Setur Select</a>

Aret Vartanyan'ın Amsterdam'ı "Sevgililer Günü" - Tur Broşürü
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Aret Vartanyan Kimdir ?
Aret Vartanyan 1978 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlk gençlik yıllarında Uzakdoğu felsefesine
yoğunlaşan Vartanyan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini
tamamladıktan sonra burslu olarak Oxford Üniversitesi’nde Teoloji okudu ve Batı Felsefesi üzerine
çalışmalarını yoğunlaştırdı. 13 yıl kurumsal hayatta İletişim Danışmanı olarak çalıştıktan sonra ilk kitabı
2008 yılında yayımlandı ve aynı yıl bugün yüzbinlerce katılımcıya ulaşan Yaşam Atölyesi’ni kurdu.

Dünya hızla değişirken, bireysel, toplumsal dönüşümün partalelinde iş dünyası eskisi gibi olmayacak. Her
geçen gün yarını öngörmek güçleşirken; insanı anlamadan, değişimi kabullenmeden yoluna devam
etmeye çalışan hiçbir organizasyonun geleceğe taşınma olasılığı kalmadı. Aret Vartanyan, ‘İnsan bir
kaynak değil, bir değerdir’ yaklaşımıyla iş dünyasını yeni açılımlarla buluştururken, alışılagelmiş kalıp,
şablon, eğitim normlarını bir kenara bırakarak ‘yeni’ ve ‘farklı’ olanı yaratmanın ancak bu iki kavramın
içselleştirilmesiyle mümkün olabileceğinin altını çiziyor.

Bu perspektifle şirket senfonisi oluşturmaktan başarı olgusuna, liderlik kavramından hem organizasyon içi
ve dışı duygusal bağ kurmaya, motivasyondan karlılığa iş dünyasının önemli parametrelerinde değişimin
ışığında çalışmalarını sürdürüyor.

Kitapları ve kurucusu olduğu Yaşam Atölyesi Kişisel Dönüşüm Akademisi ile yurtiçi ve yurtdışında
milyonlarca kişiye ulaşan, kurumsal buluşmalarda on binlerce çalışanla fark yaratan Aret Vartanyan,
“Geleceğe Hazır mıyız? Yarın, bugün başladı” başlığında tüm alt parametreleri özetleyerek geleceğe
açılan kapıyı bugünü anlayıp, ilk adımları göstererek aralıyor.

Rehberimiz Taylan KIRIKKANAT Hakkında
1970 İstanbul'da doğdum.Bilgisayar programcılığı eğitimi arından 1992 yılına kadar sistem analist
programcı olarak çalıştım. Sonrası halen faal olarak devam ettiğim turizm sektörüne geçtim. 2003 yılına
kadar Alarko Turizm grubu ve sonrasında uluslar arası tur rehberi olarak çalışmaktayım.Kuzey ülkeleri
başta olmak üzere, Benelux ve Fransa turları ile beraber bir çok ülkeye gidiyorum .
Taylan KIRIKKANAT : 0535 740 01 01
http://www.kirikkanat.com/

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Türk Havayolları ile İstanbul – Amsterdam – İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti ve alan vergisi.
Belirtilen otelde oda – kahvaltı esasında üç gece konaklama
Havaalanı – otel – havaalanı transferleri 
Amsterdam panaromik yarım günlük şehir turu 
Red Light Gezisi 
Aret Vartanyan “ Yeni Dünya’da Özgür Birey Olmak “ Semineri 
Weed Müzesi Ziyareti 
Voldenpark’ta Aret’le Meditasyon
Müzeler Turu  
SETUR rehberlik hizmeti
Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

Otel Bilgileri
Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandpark  4* v.b

Önemli Notlar
Triple konaklama müsaitliğe bağlıdır. 
Müsait olması durumunda üçüncü kişi için katlanabilir yatak verilir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Yeşil pasaport sahipleri için vizeye ihtiyaç yoktur.
Yurtdışı çıkış harcı fiyatımıza dahil değildir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma kurallarını
acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. 
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
1957,00 EUR
1697,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 13.02.2020

İstanbul Havalimanında rehberinizle buluşma. Türk Hava Yolları TK1957 seferi ile saat 11:45'de

Oda KahvaltıAmsterdam (3) 13-16 Şubat / Türk Hava Yolları (13 - 16 Şubat 2020)



Amsterdam'a hareket ve saat 13:35'de varış. 
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 16.02.2020
Türk Hava Yolları TK1954 seferi ile saat 18:05'de Amsterdam'dan hareket ve 23:30'da İstanbul

Havalimanına varış.


