ROYAL BALLOON
LE KRALLAR G B UÇUN
Kapadokya’da balon turizmindeki kalite ve hizmet standartlarõnda
oon dan Sonra
ezberler bozuldu ve “Royal Balloon’dan
Sonra” d
diye yeni bir dönem ba ladõ.
Royal Baloon hakkõnda bilgi verir misiniz?
oyal Balloon’dan çok cazip bir teklif var: Yeni
R
Royal Balloon, Dinler Turizm bünyesinde uzun ve yo!un
kurulan Royal Balloon herkesi, Kapadokya
R
vadilerinin üzerinde gerçekle en e siz
eemekler sonucu 2010 yõlõnda kuruldu. Pilotlarõmõzõ, yer
sabah macerasõna katõlmaya davet ediyor Kalitesini
eekibimizi ve yönetim kadrosunu çok titiz çalõ malar sonucunda
kurumsallõ!õndan, güvenilirli!ini profesyonel ekibinden
oolu turduk. Kadromuz çok tecrübeli ve profesyonel. "lk
uçu umuzu, 21 Mayõs 2010 tarihinde gerçekle tirdik. Tüm
alan Royal Balloon’un kurulu macerasõnõ, sektördeki
u
iddiasõnõ, yarattõ!õ fark ve heyecanõ, Royal Balloon’un
bbalonlarõmõz yenidir ve dünyanõn en iyi balon üreticilerinden
Genel Müdürü Mehmet Dinler, Turizm Aktüel
bbiri olan Lindstrand Balloons ("ngiltere) tarafõndan Royal
Royal Balloon Balloon için özel olarak üretilmi tir. Misyonumuz olan butik
okurlarõna anlattõ.
Müdürü
balonculuk felsefesine uygun olarak 260’lõk ( 12 Ki ilik ),
Royal Balloon’un kurulu serüveni nasõl ba ladõ? Genel
Mehmet Dinler
310’luk ( 15 Ki ilik ) ve 425’lik ( 20 ki ilik ) olmak üzere 3 adet
Kapadokya’da ilk ticari sõcak hava balonu uçu larõ 1989
balonumuz bulunuyor.
yõlõnda ba ladõ. 2003 yõlõnda 7 tane olan balon i letmesi, 2010 yõlõnda
Bölgenizde var olan di!er balon firmalarõ arasõnda, Royal
16’ya ula tõ. 2003’te 34 olan balon sayõsõ ise, 2010 yõlõnda 71’e yükseldi.
Kapadokya’da balon turizminin nasõl bir ivme kazandõ!õn, bu bilgiler
Balloon’u farklõ kõlan nedir?
õ õ!õnda görebiliriz. Üzülerek söylemeliyim ki, balon irketlerindeki ve
A!õrladõ!õmõz yolcularõn sa!lõ!õ ve güvenli!i bizim için her eyden
balon sayõsõndaki bu artõ , hizmet standardõ ve kalitesi olarak pazara
önemli. Tüm yolcularõmõz, dünyanõn en saygõn sigorta irketlerinden biri
yansõmadõ. 21 yõldõr Türk turizmine hizmet eden “Dinler Turizm”
olan Eureko Sigorta tarafõndan sigortalandõ. Kalitesini kurumsallõ!õndan,
olarak, birlikte çalõ tõ!õmõz yerli ve yabancõ turizm acentelerinin ve bölge
güvenilirli!ini 20 yõldan fazla süredir turizm sektöründe çalõ an
halkõnõn taleplerine daha fazla kar õ koyamadõk ve balon turizmine hak
profesyonel ekibinden alan Royal Balloon’un ya attõ!õ güvenli ve kaliteli
etti!i kalite standardõnõ getirmek için, Royal Balloon’u kurduk.
uçu deneyimi, gün geçtikçe daha da vazgeçilmez olacak.
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Royal Balloon ayrõcalõ!õ ile sõcak hava balon turunu: 11 Uçu
U
Öncesi,
Ö
i 22
Uçu ve 3- Uçu Sonrasõ olmak üzere, toplam 3 a amada inceleyebiliriz.
Uçu Öncesi: Yolcularõmõz, kendilerine bildirilen alõnõ saatlerine uygun
olarak konakladõklarõ otellerinden lüks transfer araçlarõyla direk ve en
kõsa ekilde merkez ofisimize transferler edilir.
Yõllardõr balon turizmde en, yolculara hak ettikleri ekilde kaliteli bir
kahvaltõ sunulmadõ!õndan yakõnõlõr. Royal Balloon olarak biz, bu sorunu
da kalõcõ olarak çözdük. Pilotlarõmõz, bir çok firmanõn yaptõ!õnõn tersine,
her gün sabit bir kalkõ alanõndan hareket etmiyor. Onlar o günkü uçu
için rüzgar yönüne uygun bir kalkõ alanõ seçererken, yolcularõmõz da
merkez ofisimizde lezzetli ve tam donanõmlõ açõk büfe kahvaltõlarõnõ
yapõyor. Kahvaltõdan sonra yolcularõmõz dilerlerse, yolcu bekleme
salonumuzda klasik müzik e li!inde kahvelerini yudumlayarak uçu
saatini bekleyebiliyor. Balon kalkõ alanõ seçildi!inde, yolcularõmõzõn
kalkõ alanõna transferleri gerçekle tiriliyor. Bu arada yolcularõmõz,
balonun hazõrlanmasõnõ ve i irilmesini seyredebiliyor.
#irketimiz bünyesinde, bölgenin en tanõnmõ ve tecrübeli pilotlarõ görev
alõyor. Uçu ekibimizde iki Türk ve bir Avusturalyalõ pilot yer alõyor.
Türk pilotlar Suat Ulusoy ve Ercüment Sandõkçõo!lu, Avusturalyalõ
pilotumuz ise, David Stanley Parkes. Uçu sõrasõnda, pilotlarõmõzõn

yolcularla
l l l ileti
il ti imine
i i çok önem veriyoruz. Tüm pilotlarõmõz çok iyi
derecede yabancõ dil biliyor. Royal Balloon olarak, Kapadokya’nõn
e siz ve büyüleyici güzelli!i ve pilotlarõmõzõn bölgeyi tanõtõcõ keyifli
sohbeti e li!inde, tüm yolcularõmõza unutulmaz bir uçu deneyimi sözü
veriyoruz. Uçus sonrasõ ise, yer ekibimiz bir sõcak hava balonu gelene!i
olan ampanya ikramõnõ yapõyor. Misafirlerimizin uçu deneyimlerini
daha kalõcõ hale getirmek için, bölge balonculu!unda ilk ve tek olan
‘Royal Balloon madalya töreni’ yapõlõyor. Bu keyifli anlardan sonra da
yolcularõmõz, lüks transfer araçlarõyla otellerine transferler ediliyor.
Balon turlarõna ba ladõktan sonra, ne gibi tepkiler aldõnõz?
Sektörde henüz çok yeniyiz. Birinci ayõmõzõ yeni doldurduk. Zaten
ba langõç a amamõz bile, heyecan yaratmõ tõ. Çünkü, ‘Dinler’ markasõnõ
ve kalitesini balonculukta da görmek ve ya amak isteyen bir çok
firmanõn, sõcak hava balonculu!una girmemiz yönünde yo!un talebi
vardõ. #imdi ise, gerek yolcularõmõzdan, gerekse turizm acenteleri ve
otellerden aldõ!õmõz tepkiler, Royal Balloon’un ihtiyaç duyulan kaliteli
hizmet ihtiyacõna rahatlõkla cevap verebildi!i yönünde oluyor.
Yolcularõmõzõn uçus sonrasõ anõ defterimize yazdõklarõ yorumlarõ ve
te ekkür e-postalarõnõ da, web sitemizde payla õyoruz. Aldõ!õmõz tüm bu
olumlu tepkiler de, do!ru yolda oldu!umuzu gösteriyor.
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