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THREE SEASON (ÜÇ MEVSİM) ORGANİZASYON’UN HİKAYESİ

Bir zamanlar 4 oğlu olan bir adam varmış..

Yaşlı adam bir gün çocuklarına, erken karar vermenin ve önyargılı olmanın 

yanlışlığı, zorlukları aşmadan başarılı olunamayacağı konusunda ders vermek 

istemiş. Bu amaçla dört oğlunu da farklı mevsimlerde, aynı ağacı görmeye 

göndermiş ve dönüşte ne gördüklerini sormuş.

Kışın ağacı görmeye giden oğul, yaşlı, çirkin ve kupkuru bir ağaç gördüğünü... 

ilkbaharda giden oğul, çiçekleri ve kokusuyla, doğanın yeniden dirilişinin 

müjdesini veren bir ağaç gördüğünü, yazın giden oğul yemyeşil, canlı ve meyve 

dolu bir ağaç gördüğünü..... sonbaharda giden oğul ise altın sarısı ve kırmızımsı 

yapraklarıyla tüm doğayı kaplayan, mükemmel bütünlüğü ve güzelliği yaratan 

bir ağaç gördüğünü söylemiş.

Yaşlı adam oğullarına hepsinin haklı olduğunu söylemiş, çünkü hepsi farklı 

mevsimlerde ağacı görmeye gitmişler.

Onlara tıpkı ağaç örneğindeki gibi bir insanı veya yapılan işi, kısa 

bir süre içerisinde edilen kanılar doğrultusunda değil, parçalardan 

çok bütüne bakarak değerlendirmeleri gerektiğini belirtmiş, AMA 

HERŞEYDEN ÖNEMLİSİ; Eğer Kışın zorluğundan ve 

çetinliğinden vazgeçerseniz, İlkbaharın diriliş müjdesinden, Yazın 

nimetinden ve Sonbaharın da güzelliğinden olursunuz demiş.

Biz de hikayede anlatıldığı gibi; Three Season (Üç Mevsim) 

Organization olarak, sizin adınıza, kış mevsiminin sembolize ettiği 

zorlu, dikkat ve titizlik isteyen çalışmaları beklentileriniz 

doğrultusunda gerçekleştiriyor, size keyifle geçireceğiniz 

mevsimleri ve bereketli hasat dönemini taahhüt ediyoruz.

“Kal�te bedels�zd�r, 
mutlaka kend�n� öder.”

                                              Ph�l�p B.Crosby



MİSYONUMUZ;

Gücünü deneyimli ve motivasyonu yüksek, yenilikçi, 

teknolojiyi ve gelişmeleri takip eden çalışanlarından 

alarak, kalitenin ön planda olduğu, projelerinin 

başarılarıyla, sektöre ve katılımcılarına değer katmaktır.

VİZYONUMUZ;

Hizmet sunduğumuz  ve çözüm ortaklığı yaptığımız kişi 

ve kurumlara; yaratıcı, sıradışı, kendini özel hissettiren 

ve  özelliklerine uygun hizmet sunarak, beklentilerinin 

üzerinde hizmet vermek, Türkiye’de ve uluslararası 

alanlarda en iyi seyahat ve etkinlik yönetim şirketi olmak. 

DEĞERLERİMİZ;

• Müşteri Memnuniyeti 

• Dürüstlük 

• Takım Ruhu 

• Farklılık 

• Yaratıcılık 

• Kalite 

• Yenilikçilik

“Geleceğ� tahm�n etmen�n
en �y� yolu, onu yaratmaktır.”

                                              Peter F.Drucker



THREE SEASON ORGANIZATION YÖNETİM İÇERİKLERİ

SUNUM- ANALİZ - PROJELENDİRME - BÜTÇELEME - 
PLANLAMA - UYGULAMA – RAPORLAMA  AŞAMALARININ  

YER ALDIĞI HİZMETLERİMİZ;

• ŞİRKET ORGANİZASYONLARI
• LANSMAN TOPLANTI ORGANİZASYONU 
• BAYİ, SATIŞ GRUBU VE EĞİTİM 

TOPLANTILARI
• KAMPANYALAR
• FUAR ORGANİZASYONLARI
• MOTİVASYON ORGANİZASYONLARI
• PERSONEL VE SATIŞ GRUBU TEŞVİK 

GEZİLERİ
• PİKNİK ORGANİZASYONLARI 
• AÇILIŞ ORGANİZASYONU 
• TEMEL ATMA TÖRENİ
• KONSER – FESTİVAL – DEFİLE 

ORGANİZASYONU 
• EĞİTİM - SEMİNER ORGANİZASYONU 
• GALA, TÖREN VE ÖZEL GÜN KUTLAMALARI 
• OKUL MEZUNİYET ORGANİZASYONU 
• TUR-GEZİ ORGANİZASYONU
• FESTİVAL – ŞENLİK ORGANİZASYONLARI 
• KINA-NİŞAN VE EVLİLİK ORGANİZASYONU
• YURT İÇİ – YURT DIŞI OTEL
• VİZE ALIM HİZMETİ
• KÜLTÜR TURLARI
• BALAYI TURLARI
• TATİL ORGANİZASYONU

VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN, 
PROJELENDİRME, PLANLAMA VE UYGULANMASI

• MEKAN TEMİNİ 
• ÇİÇEK DEKORASYON 
• HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ
• ANİMASYON HİZMETLERİ
• KOKTEYL - CATERING
• BALON DEKOR
• SES – IŞIK SİSTEMLERİ
• HOST VE HOSTES TEMİNİ
• TEKNE ORGANİZASYONU
• ETKİNLİK , PLANLAMA VE UYGULAMA
• FOTOĞRAF , VİDEO ÇEKİMİ
• ŞİRKET TANITIM FİLMİ
• SANATÇI TEMİNİ



DÜĞÜN-DAVET ORGANİZASYONU

Hayatınızın en önemli adımını atarken, yaşamın kaosu içinde düğün/nişan 
organizasyonunuzda yardım almaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Düğün organizasyonu firmaları 
bu konuda en büyük destekçinizdir.
Özenle her detayı düşünülmüş bir düğün, mutlu misafirler, gülen yüzler, şık ve lezzetli bir 
pasta ve ideal balayı. Bizce ideal düğünün tarifi.
Hayallerinizdeki  düğünü  gerçekleştirebilmenize  yardımcı  olacak  firmamız, 
organizasyondan fotoğrafçıya,  gelinliğinizden  düğününüze  yapacağınız  mekana  kadar
birçok konuda sizi bilgilendirecek, rehberlik edecektir.
Kendi düğünümüz gibi en küçük detayı bile özenle hazırlayıp, sizi dinleyip ve isteklerinize en 
uygun hazırlığı yapacağımızdan emin olabilirsiniz.
Çiftleri kendi düğünlerinin keyfini çıkartmalarını sağlamak ve misafir gibi ağırlamak bizim 
görevimizdir.
BİR ÖMRE EVET diyenlerin hayallerindeki düğünü, nişanı gerçekleştirmeleri , iyi bir 
organizasyonun ve mutlu bir günün tadını çıkartmaları için, yanlarında olmayı hedefliyoruz. 
Bunu yaparken törenden beklentilerinizi, bütçenizi belirliyor, sonrasında
tamamen beğenileriniz doğrultusunda, hayallerinizdeki düğünü gerçekleştirmek için 
hummalı bir çalışma başlatıyoruz. Bunu gerçekleştirirken size sunacağımız
hizmetlerimiz;

• Mekanın belirlenmesi
• Davetli listesinin ve davetiyelerinin hazırlanmasına
yardımcı olmak
• LCV hizmetleri
• Düğün konseptinin belirlenmesi
• Ses ışık sistemlerinin, podyum ve sahne
platformunun kurulması
• Masa parterlerinin ve ışıklandırma sisteminin
seçimi
• Nikah masası, gelin el çiçeği,
• Gelin arabası
• Nikah şekeri tasarım ve uygulamaları
• Konukların ulaşım ve konaklama hizmetleri
• Multi vizyon gösterimi
• Fotoğraf video çekimi
• Havai fişek ve diğer gösteri efektleri
• Dj, orkestra, sanatçı danışmanlık hizmetleri
• Hostes, güvenlik ve tüm organizasyon görevlileri
temini,

“Evl�l�ğe kutsallık veren aşktır.”
(Tolstoy) Evl�l�k tören�n�ze
�se kal�te veren b�z olmayı

umuyoruz.



NEDEN THREE SEASON ORGANIZATION?

“Yüksek kal�te, düşük mal�yet
ancak s�stem sayes�nde

başarılab�l�r.”
W.Edwards Dem�ng

Temel amacımız; profesyonel olarak etkinliğinizin düzgün bir şekilde planlanması ve 

sorunsuz yürütülmesini sağlamaktadırlar. Hedefinizi, hedefimiz olarak benimser ve bu 

doğrultuda çalışırız.

Uzun yıllar boyunca, ülkenin öncü kurumsal şirketlerinde çalışılarak edinilmiş tecrübelerin 

de katkısıyla, kurumsal firmaların beklentilerinin farkındalığıyla hizmet veren Three Season

Organization’ın  kolaylıkla  yürütebilme ,  düşünürken  aynı  anda kurgulayabilme ,  anında

çözüm üretebilme özelliği ve müşterilerinizin memnuniyetini maksimize edebilecek hoş, 

küçük süprizleri organizasyon sektöründe şirketimize farklı öncülükler getirmiştir.

Firmamız, disiplinli oluşumu sayesinde her tür etkinliği tek bir yapı içinde gerçekleştirebilme

yeteneğine sahiptir.

Planlama, akış şemalarının oluşturulması, yönetimi gibi tüm süreçleri bir arada düşünülür; 

olası her türlü değişiklik planlama aşamasında belirlenir. Farklı uygulama şemaları ile 

etkinlik öncesi müşteriye sunulur. Böylece meydana gelebilecek olası her türlü aksaklık 

önceden belirlenmiş ve planlama aşamasında çözümlenmiş olur.

Ayrıca, Three Season Organization, kendi ekibi dışında, sektörde 

bağımsız hizmet veren pek çok ihtiyaç olabilecek destek tedarikçi ve 

birimden aldığı danışmanlıklarla proje gerekliliklerine göre geniş ekipler 

oluşturabilir.



Organizasyon;
kurum ve kuruluşları dışa açmak ,tanıtmak,hedef kitle ile buluşturmak,kurum içerisindeki 
takım ruhunu hareketlendirmek,müşterilerin bu kuruma olan sadakatlerini artırmak için 
bir olay planlamak ve bu olayın içerisine insanları toplamak işidir.Bu amaçlar 
doğrultusunda;
Doğru planlama ile beklentilerin birleştirilmesi,beraber fikir alışverişi yaparak projenin 
herkes tarafından anlaşılır ve uygulanabilir olması hedeflenir.Bu ilkeler baz alınarak;

*   Yapılacak tüm işler ve görevleri en ince detaylarına kadar anlatan dökümanlar hazırlanır.
*   Çalışma esnasında yapılacak tüm aktiviteler detaylı olarak tanımlanır.
*   Ön bir çalışma taslağı oluşturulur.
*   Bütçeleme raporları hazırlanır.
*   Zaman planlaması ile birlikte müşteriye sunum yapılır.
*   Müşteri onayı ile birlikte uygulamaya geçilir.
*   İş bitiminde alınan anketler doğrultusunda detaylı bir rapor ile birlikte tüm dökümanlar 
müşteriye teslim edilerek kapanış sunumu yapılır.

İş ortaklarınız ve sosyal paydaşlarınızla bir araya gelmek, şirketinizde ki gelişmeleri kamuoyu ile 

paylaşmak,yeni ürünlerinizi tanıtacak etkinlikler planladığınızda, Three Season Organization sizin için 

çözümler üretmek üzere yanınızda yer alacaktır.Sektörde çok uzun yıllar deneyimleri olan ekip arkadaşlarımız 

sizler için gereken tüm detayları dinamik bir şekilde çözüme ulaştıracaktır.Bir toplantı esnasında kısaca size 

sunacağımız hizmet detayları aşağıdaki gibi olacaktır;

*  Planlama ve Projelendirme

*  Finansal Çözümleme

*  Akış Programının Sunumu

*  Muhtemel Mekânlara İnspection 

*  Görsel Temaların Hazırlanması

*  Aktivitelerin Hazırlanması

*  Menü ve Gala Program Hazırlıkları

*  Kullanılacak Olan Mekanları Süsleme Hizmeti

*  Basılacak Materyallerin Hazırlıkları

*  Karşılama Deski ve Sahne Görsel Tasarımı

*  Sosyal Medya Kanallarının Yönetimi

*  PR Hizmetleri ve Seyahat Sağlık sigortalarının Hazırlıkları

*  Ulusal, Uluslararası veya Yöresel Sanatçı ve Sunucu Tedarik Hizmetleri

*  VIP Hizmetler

*  Eğitim ve Eğitmen Tedarik Hizmetleri

*  Akış esnasında Gereken Teknolojik Alt Yapı Tedariği

PROJELERİMİZ

a) Organizasyonlar

b) Bayi Toplantıları



Bünyemizde bulunan G&G KONGRE ORGANİZATİON firmamız tamamen branşlaşmış 
bir iş olarak kongre hizmeti vermektedir.Henüz çok yeni bir firma olmasına rağmen G&G 
KONGRE ulusal ve uluslararası bazda birçok kongre sempozyum ve çalıştaya imza atmış ve 
gerçekleştirdiği tüm organizasyonlardan üstün başarı ve teşekkür belgeleri ile 
ayrılmıştır.Profesyonelce kongre organizasyonları düzenleyen G&G KONGRE için hizmet 
verdiği branşları şu şekilde toplayabiliriz;

*   Kongre Planlama ve Düzenleme
*   Finansal Yönetim 
*   Tasarım ve Matbu Hizmetler
a) Web sayfası Tasarımı
b) Broşür ,Davetiye,Poster,Yaka Kartı ,Kongre Kitapçığı,Kongre Çantası Tasarımları
c) Karşılama Deski tasarımı
d) Sahne ve Podyum Tasarımı
e) Stant ve Fuaye Alanı Tasarımı
f) Kongre Tanıtım Filmi Tasarımı
*   Sponsorluk ve Stant Hizmetleri
*   Bilimsel Program Yönetimi
*   Bildiri Toplama Hizmeti
*   Sosyal Program Yönetimi
*   Tanıtım ve Bilgilendirme
*   Protokol Hizmetleri ve Sekreteryası
*   Yurt Dışı ve Yurt İçi Sevkiyat Programlaması
*   Teknolojik Alt Yapı Kurulumu
a) Ses ve Işık Tedariği
b) Bilişim Altyapısı 
c) Teknolojik Ekip ve Ekipman Tedariği
d) Poster Panosu temini
e) Sunucu ve Moderator Temini
f) Simultane Çeviri ve Ekipman Tedariği
*   Host ,Hostes,Vale ve Güvenlik Personel Hizmetleri
*   Kayıt Konaklama ve Rezervasyon Hizmetleri
*   Basın ve Halkla İlişkiler Yönetimi
*   Kültürel ve Turistik Program Yönetimi
*   Operasyonel Yönetim
*   Raporlama Yönetimi

c) Kongre Organizasyonu



Lansman organizasyonu, ürün yada hizmetlerinizin diğer markalar arasından kolayca ayırt 
edilebilecek ve öncü olabilmesini sağlayacak önemli bir yöntemdir.Bu organizasyonun işleyiş 
sırası ,taslağın hazırlanması,alt yapının oluşturulması, uygulamaya geçilmesi ve sonuçların 
raporlanması aşamalarından oluşur.Lansman ,eğitim ,seminer ve değerlendirme 
toplantılarında ortak hizmet noktalarımız kısaca şu şekildedir;

*   Basın Bülteninin Oluşturularak Basının Davet Edilmesi (Lansman Toplantıları İçin)
*   Reklam ve Afiş Çalışmaları
*   Sosyal Medya Argümanlarının Yönetimi
*   Flama,Bayrak,Balon Gibi Ekipmanların Tedariği
*   Protokol ve VIP Karşılama Hizmetleri(Lansman Toplantıları İçin)
*   Catering Hizmetleri
*   Simultane Çeviri ve Ekipman Temini
*   Host,Hostes,Manken,Vale ve Güvenlik Elemanı Temini
*   Kokteyl ve menü Servis Alternatiflerinin tedariği
*   Mehteran,Bando,Sanatçı,Sunucu ve Orkestra Temini
*   Kürsü,Podyum,Sahne,Tribün Kurulum Hizmetleri
*   Ses,Işık ve Truss Kurulumu
*   Lazer,Led Ekran ve Watchout Sunumları
*   Konfeti,Volkan ve Havai Fişek Gösterileri
*   Fotograf,Video,JimmyJip , Drone ve Heliporter kamera Çekimleri
*   Transfer Hizmetleri
*   Konaklama ve Rezervasyon Hizmetleri

Medya planlama işi; ürün veya hizmetin reklamının ,doğru iletişim 

kanalları ile ,doğru hedef kitleye en etkili bir biçimde ulaştırılma 

yöntemidir.

d) Lansman, Seminer, Eğitim ve Yılsonu Değerlendirme Toplantıları

e) Medya Planlama



Grafik tasarım bölümümüz siz değerli müşterilerimiz için akılda kalıcı ve etkileyici görsel 
sunumları planlamakta ve siz beğenene kadar bu işlemi devam ettirmektedir.Çoğu zaman 
ücretsiz olarak sunduğumuz bu hizmetimizden faydalanmak  için bizimle iletişime  geçmeniz 
yeterli olacaktır.Ayrıca bünyemizde bulunan bu mimar arkadaşlar sizlerin 3D tasarım 
ihtiyaçlarınızı en ince detaylarına kadar mimar olarak projelendirmekte ve fotorealistik 
olarak sizlere sunmaktadırlar. Proje animasyonları,mimari alanlar,ürün ve stant 
tasarımları,fuar teşhir alanları gibi projeleriniz 3 boyutlu olarak hazırlanır ve gerçek 
zeminlerine etüd ederek sizlere sunulur. Grafik tasarım bölümümüz kısaca şu hizmetleri 
vermektedir;

*   Afiş , Broşür yada Web Sayfanız İçin tasarımlar
*   Sosyal Medya Organlarınızda Kullanabilmeniz İçin Tasarımlar
*   Yaka Kartı Tasarımları
*   Poster Tasarımları
*   3D Fuar Stand Tasarımları
*   Karşılama Bankosu Tasarımları
*   Sahne ve Podyum Tasarımları
*   Grafik Animasyon Tasarımları
*   Tanıtım Filmi Tasarımları
*   Sponsörlükyada Kongre Kitabı Tasarımları
*   Bayrak,Flama ve Branda Tasarımları
*   Teşekkür ve Onur Mektupları Tasarımları
*   Davetiye Tasarımları

f) Grafik Tasarım

g) Piknik ve Etkinlik Orgaizasyonları

Motivasyon, hayatımızda mutlu ve başarılı olmak için hayati önem 
taşır.Bunun farkında ve bilincinde olan firma ,dernekler,sivil toplum 
kuruluşları,şirketler ve eğitim kurumları gibi kalabalık gruplar yılda en 
az bir kez bir araya  gelerek piknik organizasyonu düzenlerler.Piknikler 
ve bu tarz etkinlikler ,çalışanların moral ve motivasyonlarını artırarak 
çalıştıkları şirketlere farklı bir perspektiften  bakmalarını ,pozitif enerji 
ile yeniden yaptıkları işe odaklanmalarını sağlarlar.
Piknik ve etkinlik hizmetlerimiz;

*   Mekan Belirleme ve Süsleme Hizmeti
*   Ekipman temini
*   Catering Hizmetleri
*   Şişme Oyun Parkları
*   Karnaval Yiyeceklerin Temini
*   Piknik Zorunlu Hayati İhtiyaçların Temini
*   Kurumsal Outdoor Aktiviteler
*   Jonklör , Animatör ve Dj Temini
*   Sanatçı ve Sunucu Tedariği
*   Promosyon Malzeme Temini
*   Plaket,Teşekkür ve katılım Belgesi Tedariği
*   Ses,Işık,Sahne ve Podyum Düzenlemesi



Three Season ve G&G Kongre olarak bünyemizde spor organizasyonları 
düzenlemekteyiz.Başlıca spor organizasyonu olarak TMVFL(Türkiye Masterler ve 
Veteranlar Futbol Ligi) maçlarını ,şampiyonalarını , özel müsabaka ve antrenman 
programlarını düzenlemekteyiz.Ayrıca profesyonel olarak golf organizasyonları 
gerçekleştirmekte ve aynı şekilde kayak turları ve kayak kursları düzenlemekteyiz.Diğer 
spor organizasyonlarımıza gelince kısaca şu başlıklarda spor faaliyetleriniz için bizlerle 
iletişime geçebilirsiniz;

*   Trekking
*   Karting
*   Rafting
*   Paragliding
*   Dağcılık ve yamaç tırmanışları
*   Paintball
*   Motor sporları
*   Bowling 
*   Binicilik 

h) Spor Organizasyonları



CRUISE

Cruise yani gemi seyahatleri, dünyadaki tüm limanlara yüzer bir lüks otel içerisinde yolculuk 
etmenizi sağlayan bir tatil şeklidir.Gemi ile tatil yapmanın birçok artısı ve muhteşem imkânları 
vardır. Bir kez gemi turu deneyimi yaşayan seyahat severler, bundan sonra sürekli yeni gemiler 
ve yeni rotaların peşine düşeceklerdir. Gemi seyahatinin en önemli avantajı yol yorgunluğunun 
olmamasıdır. Gemi siz uyurken yolculuk edeceğinden, odanızda dinlenip, sabah keşfedilmemiş 
bir limanda güzel bir kahvaltıyla güne başlayabilirsiniz. Gün boyu gezip, eğlenip, yorulduktan 
sonra, odanıza çekildiğinizde gemi tekrar yol alır ve siz yine keşfedilmemiş bir limanda 
uyanırsınız. Üstelik kara turlarında 1 haftada en fazla 3-4 ülke görülebiliyor iken, hiçbir yol 
yorgunluğu olmadan gemi turlarında 5-6 ülke görmek mümkündür.Alakart veya zengin açık 
büfe seçenekleri ile günün bütün öğünlerinde lezzetli yemekler bulabilirsiniz. Fransız, İtalyan, 
Uzakdoğu, Akdeniz ve diğer dünya mutfaklarından lezzetlerin sunulduğu, her gün ayrı 
seçenekleri olan mönüler ve muhteşem açık büfeler gemilerin içerisinde mevcuttur.Gemide 
tüm gününüz seyir halinde geçse bile hiç sıkılmazsınız. Mutlaka sizin zevkinize de hitap eden 
bir aktivite mevcuttur. Hiçbir şey bulamazsanız havuz kenarında veya okyanus kenarındaki 
şezlonglarda güneşin tadını çıkartabilirsiniz. Karaoke, bingo, havuz kenarında film gösterimi, 
yarışmalar, dans dersleri, pilates-yoga, komedi şovlar, gece kulüpleri, casino, akşam havuz 
başında film gösterimleri vs vs.

Bir gemi seyahati planlarken en önemli unsurlar kısaca aşağıdaki başlıklarda toplanmıştır.

*   Kabin seçimi
*   Liman vergileri
*   Gemide verilen bahşişler
*   Yiyecek ve  içecek paketleri
*   Zorunlu yurt dışı seyahat sigortası
*   Yurt dışı çıkış harcı
*   Kişisel harcamalar (internet, telefon, temizleme vs.)
*   Local yada özel tur ve rehberlik hizmetleri

CRUİSE İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Deniz üstünde yol alırken gemide güvende miyim?
Gemilerde yolculuğunuz boyunca, güvenliğiniz için her türlü donanım mevcuttur. En son 
teknolojiye sahip günümüz gemileri uluslararası standartlarda inşa edilmiştir. Bu kurallar 
çerçevesinde, periyodik olarak tüm gemilere bakım yapılmaktadır. Ayrıca gemiler, “hidrolik 
dengeleyici” adı verilen ve geminin dalgalardan sallanmasını minimuma indiren bir sisteme 
sahiptir. Son teknolojiye sahip yön bulma teçhizatıyla da donatılan gemiler, A.B.D.'de bulunan, 
dünyanın en büyük Hava Durumu Bilgisayar Sistemi'ne bağlıdır. Böylece kötü hava 
şartlarında, gemiler o bölgeye girmeyecek şekilde başka bir rota üzerinden giderler.



Gittiğimiz bölgelerde hangi para birimi geçerlidir? 
Akdeniz, Ege-Adriyatik, Kuzey Avrupa ve Avrupa'dan hareket eden transatlantik 
turlarında, gemide geçerli olan para birimi Euro (€) dur.
Karayipler, Kuzey-Güney Amerika, Güney Afrika-Avrupa'ya hareket eden transatlantik 
turlarında, gemide geçerli olan para birimi Dolar ($) dır.
 

Yabancı dil bilmiyorum, sorun olur mu?
Birçok gemide farklı ülkelerden mürettebat vardır. Böylece dil problemi minimum düzeye 
indirilmiştir. Hatta birçok geminin servis personeli arasında Türk barmen, garson ve 
komilere rastlamak mümkündür. İngilizce, en yaygın kullanılan yabancı dildir. 

Sigara içmek yasak mı?
Gemilerde sigara içenler için özel bölgeler bulunmaktadır. Kabin, asansör, restoran gibi 
kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır.

Elektrik prizleri elektronik cihazlara uyumlu mudur?
Gemilerdeki elektrik prizleri, 220 / 110 volt elektriğe uyumlu aletler için öngörülmüştür. 
Ancak yanınızda, özel seyahat adaptörü bulundurmanızda da fayda vardır. 

Telefon & faks & internet kullanımı var mıdır?
Gemideyken uydu üzerinden istediğiniz her yeri arayabilirsiniz. Bütün gemilerde internet 
erişimi mevcuttur. İnternet kafelerden cruise kartınız ile ödeme yaparak internete 
bağlanabilirsiniz. Kablosuz bağlantı isterseniz gemilerdeki “Hot Spot” ibaresi bulunan 
noktalarda dizüstü bilgisayarınız yada diğer mobil internet özellikli araçlarınızla internete 
girebilirsiniz. Gemide yine faks gönderebilir ve alabilirsiniz. Kabininizde olmadığınız süre 
zarfında ise size ulaşmak isteyenler telefonunuza mesaj bırakabilirler. Bulunduğunuz 
bölgeye bağlı olarak seyahat esnasında telefon ve faks numaraları değişebilir. Bu nedenle 
tanıdıklarınıza telefon numarası bırakmanız gerekiyor ise, seyahate çıkmadan önce bu 
numaraları bizden öğrenebilirsiniz.
  

Gemide sağlık hizmeti alabilir miyim?
Gemilerde, doktor ve hemşirelerden kurulu sağlık ekibiyle beraber, gerekli tıbbi donanım 
bulunmaktadır. Bir rahatsızlık söz konusu olduğunda, sağlık ekibinin ücreti, yolcu 
tarafından ayrıca ödenir. Mevcut bir rahatsızlığınızdan dolayı doktor gözetimine ihtiyacınız 
varsa, kendi doktorunuzdan alacağınız İngilizce bir açıklamayı beraberinizde götürmenizi 
öneririz.

Bahşiş zorunlu mudur?
Servis ve kabin personeline verilen bahşişler, onların gelirlerinin büyük bir bölümüdür. 
Ortalama kişi başı günlük 8 € olarak hesaplanır, zorunludur. Ödemeyi hesabınıza direk 
olarak aktarılabildiğiniz gibi, gemiden inmenize bir gün kala kabininize bırakılan zarflara da 
koyabilirsiniz. Bazı gemi turlarında bahşişler paket fiyatına dahil edilmiştir.



Yurt içi, yurt dışı tur alternatifleri ile tatil keyfiniThree Season kalite ve güvencesiyle 
yaşayabilirsiniz. Seyahat ihtiyaçlarınıza yönelik ürün ve hizmetlerin tamamını tek bir çatı 
altında sunan Three Season, yurt içi erken rezervasyon fırsatları, sıradışı yurtdışı tur 
seçenekleri, yurt içi kültür turları ve seçkin yurt içi - yurt dışı otel alternatiflerinin yanısıra, 
yurt içi - yurt dışı uçak biletleri, grup ve kişiye özel tatil organizasyonları ile ihtiyacınız olan 
tüm tatil fırsatlarını size sunmaktadır.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI TATİL ORGANİZASYONLARI

Gemi hareket etmeden önce yapılacak hazırlıklar nelerdir? 
 

1. Gemilerin yolcu kapasiteleri 800 ile 4000 kişi arasında değiştiği için, hareket saatinden en 
az 3 saat önce tüm yolcuların bagaj ve pasaport işlemlerine başlamak üzere limanda 
kesinlikle hazır olmaları gerekmektedir. 

2. Limana varışta bagajlarınız gemi görevlileri tarafından teslim alınıp odalarınıza 
getirilecektir. (Bagajlarınıza biletlerinizin içinde verilen etiketleri takarak kabin 
numaralarınızı yazmanız gerekmektedir) Geminin büyüklüğüne göre valizleriniz 2 ila 8 saat 
arası bir sürede elinize ulaşacaktır. 

3. Gemiye biniş esnasında pasaportlarınız gemi tarafından alınıp gezilecek ülkelerdeki 
gümrük işlemleri için saklanacak ve seyahatin bitim tarihinde sizlere teslim edilecektir. 

4. Gemiye ilk binişte eğer gemi şirketi tarafından giriş kayıt (check- in) esnasında verilmedi 
ise gemi resepsiyonundan gemi içindeki tüm harcamalarınızda kullanabileceğiniz özel gemi 
kartınızı almanız gerekmektedir. Bu kartla tüm harcamalarınız yapabileceğiniz gibi, gemi 
iniş binişlerinizde pasaport yerine kullanılacaktır. Bu kartı alırken yapacağınız olası 
harcamalarınız için bir depozit vermeniz gerekmektedir. Bunu nakit depozit veya kredi kartı 
olarak verebilirsiniz. 

5. Gemilerde kalkış öncesi, olası acil bir durum için yapılması gerekenlerin anlatıldığı bir 
tatbikat uygulanmaktadır. Genelde kalkıştan bir saat önce yapılan bu uygulamada Kaptanın 
anonsundan sonra sirenler çalmaya başlayacaktır ve tüm yolcuların odalarında bulunan can 
yeleklerini giyerek, oda kapısının arkasında yer alan acil durum noktasına gitmeleri 
gerekmektedir. Gerekli bilgilendirme yapıldıktan ve katılımcı sayısı tamamlandıktan sonra 
tatbikat bitecektir. Tatbikat süresi yaklaşık 15 ila 30 dakika arasıdır. Katılmak zorunludur.



BİZDEN KARELER...



REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

Güncel referanslarımız için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
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THREE SEASON ORGANIZATION b�r G&G KONGRE ORGANIZATION kuruluşudur.


