


Hayal Et, 

Rezerve Et, 

Keşfet! 

2011 yılında kurulan ARRİTUR’un sektöre adım atması, turizm 

dünyası için önemli bir kilometre taşı oldu. Kuruluşundan itibaren hızlı 

şekilde büyüyerek yurt içi organize seyahat sektöründe ilkleri 

gerçekleştirme misyonuna sahip bir tur operatörü olan ARRİTUR, 

vizyoner yapısı ile de birçok ilke imza attı.  

 

Türkiye'nin önde gelen seyahat ve turizm kuruluşu olan ARRİTUR, yurt 

içinde yüzlerce otelin satış ve pazarlamasını gerçekleştiriyor. 

Türkiye'de 15, yurt dışında ise; İngiltere, İran, Cezayir, Filistin, 

Özbekistan ve Kuveyt destinasyonu kapsayan yüzlerce tur paketi 

üreten firmanın çatısı altında Antalya’nın kalbi tarihi Kaleiçi’nde 

bulunan Karyatit Hotel de mevcuttur. 

  

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TÜRSAB -  7109 ) üye olan 

acentemiz, birliğin tüketicilerini kaçak acentelarden korumak ve 

yaşanacak muhtemel mağduriyetleri önlemek için oluşturduğu ‘’Tatil 

Meleği’’ karekod uygulamasına sahiptir. 

  

Her geçen gün faaliyetlerini hızla büyüten ARRİTUR olarak, sahip 

olduğumuz deneyim, kalite ve özveriyle, sizin hayallerinizi 

gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 



Vizyonumuz 
 
ARRİTUR olarak amacımız, müşterilerimizin beklentilerine 

maksimum düzeyde cevap vererek, aramızdaki güven ve 

samimiyet bağlarını güçlendirmektir. 

Misyonumuz 
Sürekli değişen turizm sektörünün dinamiklerini ve trendlerini 

gözeterek, doğru yer ve zaman yönetim konusunda sorumluluk 

sahibi takım arkadaşlarımızla birlikte, turizm pazarında öncü 

firmalar arasında yer almayı hedefliyoruz. 





Tatil Çözümleri Toplantılar 

Özel Gün, Düğün  

Organizasyonları 
Uçak Bileti 

Spor  

Organizasyonları 

Transfer Hizmetleri 



Tatil  
Çözümleri 

Tatil organizasyonu ağırdan almaya, bekletmeye gelmez; profesyonel bir 

iştir. Nereye gidilecek, nasıl gidilecek, nerede kalınacak? Yanıtlanması 

gereken pek çok soru… Yalnızca bu soruları cevaplamak da yetmiyor. Tüm 

yıl hayalini kurduğunuz tatilin inceden inceye planlanması gerekli; 

beklentiler tam olarak karşılanabilsin ve tatilin keyfi hakkıyla yaşanabilsin. 

İyi bir tatilin tanımı kişiden kişiye değişse de bu tanımların hiçbirinde tatsız 

süprizlerin yer almadığı ortada. Merak etmeyin, Arritur’un sizler için 

hazırladığı tatillerde tatsız süprizlere yer yok! Burada tatil organizasyonu, 

yılların tecrübesiyle profesyoneller tarafından özenle gerçekleştirilir. Her 

şey sizin tatil hayaliniz için… ŞİMDİ TATİL  ZAMANI! 



Uçak 
Bileti 

Ulusal ve uluslararası uçuş yapan 

tüm havayolları biletlerini sizlere 

sunmaktayız. 

THY, Anadolujet, Pegasus, Atlasjet, Sunexpress, 

Özbekistan Havayolları gibi havayollarının uçak bileti 

hizmetlerini sunmaktayız. 



Günlük  
Turlar 

Sadece hayallerinizi gerçekleştirmekle kalmıyor size unutulmaz anlar yaşatıyoruz. 

Otelinizde sizlere profesyonel olarak ailenizle yapacağınız günlük turların bilgilendirmesini yaparak, 

tur sonuna kadar sizlerle birlikte turunuzu gerçekleştiriyoruz. 

Örnek Tur Programları 

• Rafting 

• Teleferik 

• Paintball 

• At binme 

• Akvaryum 

• Yat turları 

• Jeep Safari 

• Quad Safari 

• Şehir Turları 

• Balık avı Turu 

• Antik Şehir Gezileri 

• Şelale ve Alışveriş Turu 



Etkinlik Yönetimi 

Yola çıktığımız 2011 yılından beri, kamu ve özel sektörden çalıştığımız yüzlerce 

kurum, kuruluş ve firmayla sayılamayacak kadar çok anı paylaştık. 

Yolculuk ve etkinlik planlamalarındaki çalışma anlayışımız ve yol arkadaşlarımızın 

ihtiyaçlarına yanıt veren hizmetimiz ile büyüdük, büyüyoruz. 

 

Cebinizdeki planlar, aklınızdaki hayaller ve beklentileriniz bizim haritamız… 

Tebessümlerinizin güzel melodili kahkahalara dönüşmesi için buradayız. Sizi 

bekliyoruz. 

 

 

 



Siz İsteyin 
Biz Organize Edelim! 

Kamu kurum ve kuruluşları hizmet içi seminerleri 

Eğitim ve danışmanlık toplantıları 

Dernek yönetim toplantıları 

Bayi ve personel toplantıları 

Protokol heyet karşılama ve ağırlama 

Konaklama hizmetleri 

Bütçe, finans ve risk yönetimi 

Sponsorluk yönetimi 

Sahne, ses, ışık ve teknik ekipman projelendirmesi ve uygulaması  

Etkinlik mekanı dekorasyon tasarımı ve uygulaması 

Web sitesi tasarımı 

Online kayıt, konaklama, bildiri yönetimi ve multimedya çözümleri 

Grafik görsel tasarım hizmetleri 

Personel yönetimi 

Sekretarya hizmetleri 



Örnek Desk 
Çalışmalarımız 

Tekli karşılama masası ( 2 kişilik / 300x300 Backdrop) 

Çiftli karşılama masası (4-6 kişilik /500x300 Backdrop) 

İsteğinize göre daha büyük ölçülerde backdrop ve masa ilavelerimiz 

yapılmaktadır. Tercihiniz doğrultusunda backdrop köpük (kabartma) ışıklı 

ve/veya logolu olabilir. Karşılama masaları ışıklı ve reklam alanlıdır. 



Örnek Sahne 
Çalışmalarımız 

Çelik konstrüksiyon üzeri UV baskı germe vinyl 

Sağ ve sol görseller içeriden led aydınlatmalıdır. 

Orta görselde projeksiyon veya led ekran için uygun ölçülerde perde boşluğu 

bırakılacaktır. 

STRAFOR HACİMLİ YAZILAR 

Straforu büyük blok halinde kullanarak üç boyutlu, istenilen boyutlarda logo, 

yazı ve harf üretimi yapılır. 



Profesyonel ve deneyimli bir ekip 

yönetiminde, yeni araç filosuyla kolay 

ve güvenli ulaşım sağlayan firmamız, 

en uygun fiyata en iyi servis anlayışıyla 

siz değerli misafirlerimize hizmet 

vermekten onur duymaktadır. 

Arritur spor organizasyonlarında, 

uzman ve deneyimli eğitmen 

kadrosu, alanlarında uzman 

proje ve organizasyon yöneticileri 

ile kaliteli ve yenilikçi bir kurum 

olarak sektörde en iyi olma 

yolunda ilerlemeyi hedef olarak 

benimsemektedir. 

Arritur Wedding olarak 

hayalinizdeki günü tasarlamak 

için çalışıyoruz. İster modern, 

ister klasik, ister alışılmamış. 

Bizim amacımız hayallerinizi 

gerçekleştirmek… 

Arridental ile sorunsuzca diş 

tedavinizi gerçekleştirirken 

Antalya’nın tadını çıkartarak 

güzel anılar biriktirebilir, 

anılarınızı sevdiklerinize 

anlatırken ise yeni gülüşünüzü 

özgürce paylaşabilirsiniz. 

Alt Markalarımız 



Size Çok 
Yakınız! 

www.arritur.com ve www.transferarri.com web 

sitelerinden grup veya bireysel olarak; 

• Otel Rezervasyonu 

• Tur Rezervasyonu 

• Araç Kiralama 

• Havaalanı Transfer 

hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.  

 

 



Referanslarımız 



Tarihi bir Osmanlı Konağı olan ve 30 senedir hizmet veren  

aile otelimiz, mütevazi oda dekorasyonu ile  

rahat edebilmeniz için günlük temizlik ve hijyen  

kuralları doğrultusunda hazırlanmaktadır.  

Otel Karyatit 



Otelimizde bulunan cafe, bar ve restaurantta Türk mutfağının tadını damağınızda 

bırakacak lezzetli yemeklerini tadacaksınız. Ayrıca düzenli olarak bakımını 

gerçekleştirdiğimiz yüzme havuzumuzda havuz keyfine doyacaksınız. 2016 yılında 

yenilenmemizle beraber toplamda 30 odamızla, sizleri bu huzurlu ve konforlu şehir 

otelimizde özveriyle ağırlayacağımızdan emin olabilirsiniz. 

 

Dar sokaklarında yürürken, adımlarınıza eşlik eden buram buram tarih kokusuyla sizi 

adeta büyüleyecek olan Tarihi Kaleiçi’nde yer alan otelimizde, Antalya’da tatil 

yapmanın keyfini iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Birbirinden güzel restaurantlara, 

barlara ve mağazalara sahip Antalya şehir merkezine ise, sadece 150 metre 

mesafedeyiz. 

 

•Şehir Merkezine 1 dk. yürüme 

•Karaalioğlan parkı 1 dk. yürüme 

•Adalar ve Mermerli plajı 8 dk. yürüme 

•Konyaaltı plajı 20 dk. arabayla 

•Lara Plajı 25 dk. arabayla 

 

 

 



Ekibimizle 
Tanışın! 

Biz Güzel Bir Aileyiz! 

Ekibimiz çok yönlü bir geçmişe sahiptir. Bu arka plan çeşitliliği ve deneyim, onlara 

daha geniş bir bakış açısı sunmaktadır. Bu sayede bakılması gereken noktaların 

dışında düşünülmesi ve öngörülmesi gereken diğer noktaları da görmekte ve 

sizlere eksiksiz bir tatil/etkinlik deneyimi sunmaktadır. 

Levent DAĞCI 

GENEL MÜDÜR 

Zehra IŞIK 

SATIŞ MÜD. 

Emine KAPLAN 

OPERASYON MÜD. 

Kolet BOZOĞLANOĞLU 

REZERVASYON MÜD. 

Serdar TÜMKAYA 

ORTADOĞU OPERASYON 
MÜDÜRÜ 

Ufuk ARUN 

DİGİTAL VE YAZILIM 
UZMANI 

Zuhal BÜYÜKTEPE 

REZERVASYON 
SORUMLUSU 

Mert BÜYÜKTEPE 

TUR VE TRANSFER 
SORUMLUSU 



İletişim 
Bilgilerimiz 

ANTALYA 

Kılınçarslan Mah. Kadirpaşa 

Sok. No:7 

Muratpaşa 

+90 242 323 95 05 

info@arritur.com 

www.arritur.com 

ANKARA 

Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulv. 274/2 

Mahall C2 Blok No:149 

Çankaya 

TAŞKENT 

2, Uzbekistan Ovozi Street, Mirzo 

Ulugbek District, Le Grande Plaza 

Hotel 11 Floor Room 1129, 

Uzbekistan 
Arri Tur 

Hotel Karyatit 

@arri.tur 

@arrimice 

@karyatithotel 

@weddingplannerxx 

LONDRA 

47 49 Premier Business Centre 

Park Royal Road NW10 7LQ 



‘’Her geçen gün daha iyiye, daha mükemmele 

ulaşmak üzere yola çıktık. Sizlerin desteği ile 

güveninize layık olarak bu yolda yürümeye devam 

edeceğiz.’’ 



Teşekkür Ederiz 

Vakit ayırdığınız için 

ARRİTUR EKİBİ 


