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Düğünler vardır… 
Bir de Fairmont düğünleri 

vardır.



İhtişamlı bir gelenek, 
eşsiz düğünlere özel 
bir tutku
İkonik bir lüks geleneği, sofistike bir tarz ve 
zarafetle buluşuyor. Özenli hizmet, dünya 
standartlarındaki düğün planlama uzmanlığıyla 
bir araya geliyor. Gurme lezzetlere duyulan 
tutku, aksesuarlardan çiçeklere kadar her 
ayrıntıya dikkat eden bir gözle birleşiyor. 
İşte bu sezgi ve becerilerimiz meşhur 
konukseverliğimizi inşa ederken, 100 yıldan 
uzun süredir Hollywood ünlülerini, İngiliz 
soylularını, New Yorklu sanatçıları ve şimdi de 
İstanbulluları ağırlıyoruz. Burası Fairmont...



Sofistike düğünler için 
mükemmel mekanlar
Hayatınızın en özel anları için Fairmont Quasar 
İstanbul’un, uluslararası ödüllü mimarlar 
tarafından tasarlanmış Luna Balo Salonu’ndan, 
avangart tasarımcı Marcel Wanders’ın Pop Art 
tarzında dizayn ettiği açık havuza kadar birçok 
farklı mekanı bulunuyor. 

Luna Balo Salonu sofistike düğünler için 
mükemmel bir alan sunuyor ve kokteyl 
düzeninde 600 konuğunuzu ağırlayabiliyor. 
Kolonsuz balo salonumuz aynı zamanda iç 
avluya açılan geniş bir fuaye alanına ve 7.5 
metre yüksekliğindeki tavanlara sahip. Zarafeti 
sadelikle birleştiren etkinlik odalarımız ise 
nişan kutlamaları, partiler, aile ya da yakın 
arkadaşların davet edildiği daha samimi ve 
küçük kutlamalar için son derece uygun. 

Sihirli anlar ve ömür 
boyu süren anılar
100 yılı aşkın bir süredir ünlülere, kraliyet 
ailesi üyelerine ve tüm dünyadan en seçkin 
konuklarımıza hizmet verirken, bir düğünü 
gerçekten unutulmaz yapan şeylerin neler 
olduğunu çok iyi öğrendik. Duyulara hitap 
etmesi için bütünüyle kusursuz bir hizmet, 
unutulmaz bir mekan, görüntüsü kadar tadı 
da mükemmel olan bir düğün pastası. İşte 
bu nedenle, düğününüzün ömür boyu sizinle 
kalacak eşsiz ve sihirli bir anıya dönüşmesi için 
size ilham verecek ve her adımda yanınızda 
olacak uzman bir ekibimiz var. Unutulmaz bir 
etkinlik tasarlamak, peçetelerinizin renginden, 
size özel servis takımlarına ve tercih ettiğiniz 
menüye kadar her detayı konuşmak için lezzetli 
pastalar eşliğinde bir kahvemizi içmeye, Event 
Studio’ya bekliyoruz.



Eşsiz lezzetlere 
duyulan özel 
bir tutku
Türkiye’nin zengin mutfak tarihini ve 
uluslararası mutfakların en iyilerini öne 
çıkaran menülerimizde, her lezzet için en taze 
ve en yerel malzemeler kullanılıyor. Pasta 
şefimizin kişiye özel pastaları ise unutulmaz 
nitelikte. İstanbul’da bir ilk olan canlı yemek 
pişirme istasyonlarımızda gurme lezzetler 
istediğiniz noktada, konukların gözleri önünde 
hazırlanabiliyor. 250 konuğa kadar olan 
düğünlerde ise alakart hizmetimizle konuklarınız 
istedikleri lezzetleri seçebilirken, düğününüzün 
menüsü çok daha yaratıcı hale geliyor. Bu 
lezzetlere, düğün menünüze yakışır zenginlikte 
ve çok özel bir içecek seçkisi de eşlik ediyor.



Özel anlarınız için 
zarif ve kusursuz odalar
Fairmont Quasar İstanbul’un odaları düğününüz 
öncesinde dinlenmeniz ve bu özel günün 
tadını çıkarabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz 
sakin ve zarif ortamı sağlıyor. Son dakika 
hazırlıkları sırasında heyecanlı arkadaşlarınız ve 
ailenizle beraber olabileceğiniz odalarımız, aynı 
zamanda evli bir çift olarak yeni hayatınızın ilk 
dakikalarını geçirmek için de ideal bir mekan. 
İstanbul silüeti veya Boğaz manzaralı Fairmont 
odalarından birini tercih edebilir ya da hususi 
balkonlara sahip geniş süitlerimizden birinde 
yıldızların altında bir kadeh şampanya içebilir, 
sabah kahvenizi yudumlarken bir önceki 
akşam gerçekleşen düğününüzün ayrıntılarını 
hatırlayabilirsiniz.

Dinginlik ve güzellikle 
dolu bir keşif
Fairmont Quasar İstanbul’un içinde yer alan 
ve eksiksiz güzellik ve sağlığı hedefleyen 
Willow Stream Spa, fitness, spor, güzellik 
ve estetiğe odaklanan hizmetlerle düğün 
hazırlıklarınızı tamamlıyor. Yerel hamam 
ürünlerinin kullanıldığı otantik vücut terapileri 
ve dünyaca ünlü Kerstin Florian ürünleriyle 
masaj ve cilt bakımlarının da dahil olduğu 
uygulamalarımızla büyük gün öncesinde 
kendinizi şımartın. Mükemmel görünümünüzü 
tamamlamak için makyaj ve saç tasarımı 
hizmetleri de sunuyoruz.

Not: Düğününüz için şehir ya da ülke dışından gelen konuklarınız varsa oda 
rezervasyonları için yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.



Düğün Planlama Takvimi
Düğününüze hazırlanırken size yardımcı olması için bazı 
temel noktaları içeren bir takvim ve kontrol listesi hazırladık. 
Umarız önümüzdeki birkaç hafta boyunca gelinlik provaları 
ve davetiyelerin gönderilmesi gibi işlerle uğraşırken bu liste 
içinizin daha rahat olmasını sağlar. Sorularınız olursa, düğün 
planlama ekibimiz sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet 
duyacaktır.

 □ Gelinliğinizin son provasını yaptırın. Baş nedimenizi de provaya getirerek gelinliğinizin 
detaylarını tanımasını sağlayın. Gelinliği ütületin ve eve getirin.

 □ Tüm nedimelerinizi arayın. Düğün için kıyafetlerinin hazır olduğundan emin olun. Damadın 
smokininde gerekli tadilatların yapıldığından ve ütülendiğinden emin olun. 

 □ Son düzenlemeleri yaparken, çiçekçi, fotoğrafçı, kameraman, DJ, orkestra konularını bir kez 
daha gözden geçirip akıştan emin olun. 

 □ Şehir ya da ülke dışından gelen misafirlerin vizelerinin, uçak biletlerinin ve otel 
rezervasyonlarının hazır olduğundan emin olun.

 □ Şahitlerinizle tekrar konuşarak düğün gününü ve hazır olmaları gereken saati, düğünün 
niteliğine göre kıyafet kodunu hatırlatın. 

 □ Alışverişe çıkıp balayı için ihtiyaç duyacağınız kıyafetleri alın.

3- 4 
HAFTA 
ÖNCE

 □ Konukların LCV listesini kontrol edin ve cevap vermeyenlerin aranmasını sağlayın.
 □ Fairmont düğün planlayıcınıza konuk listesinin son halini verin. Yemek alacak fotoğrafçı, 
müzisyenler gibi kişilerin isimlerini ekleyin. 

 □ Fotoğrafçı ve kameramana mutlaka çekilmesi gereken kareleri anlatın. Hangi aile üyeleri ve 
arkadaşların toplu fotoğraflarda bulunacağını ve toplu fotoğrafların ne zaman çekileceğini 
belirtin.

 □ DJ ya da orkestra şefinize şarkı listesinin son halini verin. Özel isteklerinizi ve varsa 
çalınmasını istemediğiniz şarkıları belirtin.

 □ Düğün öncesi son saç kesiminizi ve boyanızı yaptırın. Düzenli nemlendirici kullanımı ile el ve 
ayaklarınızın bakımını koruduğunuzdan emin olun.

 □ Düğünde armağan edilebilecek takılar için bankanızda bir kasa ayırtın. 
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 □ DJ için masa, çiçekçi için kurulum alanı gibi ihtiyaçlarla ilgili olarak son kez mekan 
görevlisiyle konuşun.

 □ Fairmont düğün planlayıcınızla beraber oturma planını çizin. Böylece masa ve yer kartlarını 
hazırlatmaya başlayabilirsiniz. 

 □ “Gelin Acil Çantası”nı hazırlayın. Son anda ihtiyaç duyabileceğiniz yedek ruj, maskara, allık 
gibi eşyaların yanında iğne iplik, yara bandı, aspirin gibi aniden ihtiyaç duyulabilecek diğer 
şeyleri de koyun.
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 □ Gerekiyorsa gelinliğinizi tekrar ütületin. Damadın smokinini ütülü bir şekilde teslim 
aldığından emin olun.

 □ Sağdıçlarla görüşerek kıyafetlerinin hazır olduğundan emin olun. 
 □ Eğer konuklarınıza ufak hediyeler veriyorsanız veya masada bulunmasını istediğiniz özel bir 
şey varsa bunları Fairmont düğün planlayıcınıza ulaştırın.

 □ Çiçekçi, fotoğrafçı, kameraman, DJ / orkestra gibi tüm profesyonellerle son detayları 
konuşun. Gerekli son dakika değişiklikleri varsa bunların üstünden hep birlikte geçin. 

 □ Bir aile üyesini ya da arkadaşınızı fotoğrafçının iletişime geçeceği kişi olarak belirleyin. 
Böylece fotoğrafçı düğünde kimin kim olduğunu öğrenebilir. Ayrıca düğün sonrasında 
hediyeleri ve eşyalarınızı toplaması için birini görevlendirin. 
(Pastanızın süsünü de unutmayın!)

2-3 
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 □ Fairmont düğün planlayıcınıza ve düğününüzde çalışan tüm profesyonellere düğün gününde 
ulaşabilecekleri bir acil durum numarası verin.

 □ Dinlendirici bir masaj, manikür ve pedikür yaptırmak, saç ve makyaj randevularınızı 
onaylatmak için Willow Stream Spa’yı ziyaret edin.

 □ Bahşiş zarflarını hazırlayın. Damadın yanında bozuk para olduğundan emin olun.
 □ Gelin arabasının dekorasyonunu, damadın sizi ne zaman ve nereden alacağını son olarak 
kontrol edin.
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 □ Güne lezzetli ve sakin bir kahvaltıyla başlayın. Nişanlınızla görüşün.
 □ Saç ve makyajınızın yapılması için Willow Stream Spa’ya gidin.

DÜĞÜN 
GÜNÜ



Gelinin Kontrol Listesi

 □GELINLIK PROVALARINIZI AYARLADINIZ MI? DÜĞÜN GÜNÜ YAKLAŞTIKÇA 

STRESTEN VE YOĞUNLUKTAN BİRKAÇ KİLO VEREBİLECEĞİNİZİ 

UNUTMAYIN.

 □DÜĞÜNÜNÜZ IÇIN BIR ACIL DURUM EKIBI AYARLADINIZ MI? SABAH ERKEN 

SAATLERDEN İTİBAREN YANINIZDA OLMASINI VE GÜN BOYUNCA SİZE HER 

ADIMDA YARDIM ETMESİNİ İSTEYECEĞİNİZ KİŞİLERİ SEÇİN.

 □ ILK DANSINIZA VE ŞARKIYA KARAR VERDINIZ MI? EĞER BU KONUDA 

ENDİŞELİYSENİZ NİŞANLINIZLA DANS DERSLERİ ALABİLİRSİNİZ.

 □ FOTOĞRAFÇINIZA, DJ YA DA ORKESTRANIZA ISTEDIKLERINIZI SÖYLEDINIZ 

MI? BUGÜN PATRON SİZSİNİZ, O YÜZDEN İSTEDİKLERİNİZ KONUSUNDA 

NET OLUN.

 □GÜZELLIK RANDEVULARINIZI AYARLADINIZ MI? MANİKÜRDEN PEDİKÜRE, 

DÜĞÜN ÖNCESİ MASAJDAN CİLT BAKIMINA KADAR DÜŞÜNECEK ÇOK ŞEY 

VAR!

 □ EN SON HAVA TAHMINLERINE BAKTINIZ MI? KÖTÜ HAVA DÜĞÜNÜNÜZÜ 

MAHVETMEZ AMA HAZIRLIKSIZ OLMAK MAHVEDEBİLİR. 

 □NASIL “EVET” DIYECEĞINIZI DÜŞÜNÜP, BIRKAÇ KERE PROVA ETTINIZ MI? 

UNUTMAYIN, O ANDA BEKLEDİĞİNİZDEN BİRAZ DAHA HEYECANLI 

OLABİLİRSİNİZ.



 □BALAYI PLANLARINI YAPTINIZ MI? HAVAALANINDAN OTELE TRANSFER VE 

VİZELER GİBİ DETAYLARI UNUTMAYIN.

 □ SMOKININIZI SEÇTINIZ MI? ÜZERİNİZE TAM OTURMASI İÇİN GEREKLİ 

TADİLATLARI YAPTIRMAYI UNUTMAYIN.

 □DÜĞÜN GÜNÜNÜZDE EN IYI GÖRÜNÜMÜNÜZDE OLMALISINIZ! 

BRONZLAŞMAYI, SAÇ STİLİNİZİ DEĞİŞTİRMEYİ, FAZLA BİRKAÇ KİLONUZU 

VERMEK İÇİN DÜZENLİ SPOR YAPMAYI DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ. 

 □GELIN ARABASINI AYARLADINIZ MI? ARABAYI KİMİN KULLANACAĞI VE 

ARABANIN NE ZAMAN YIKATILACAĞI GİBİ DETAYLARI ATLAMAYIN.

 □DÜĞÜN DANSINIZI HATIRLIYOR MUSUNUZ? CEP TELEFONUNUZLA VİDEO 

KAYDI ALARAK DANSINIZI TEKRAR TEKRAR GÖZDEN GEÇİREBİLİRSİNİZ.

 □DÜĞÜN GÜNÜ IÇIN CEBINIZDE YETERINCE NAKIT VAR MI? BAHŞİŞ 

İSTEYENLER OLACAĞINI UNUTMAYIN.

 □NASIL “EVET” DIYECEĞINIZI DÜŞÜNÜP, BIRKAÇ KERE PROVA ETTINIZ MI? 

UNUTMAYIN, O ANDA BEKLEDİĞİNİZDEN BİRAZ DAHA HEYECANLI 

OLABİLİRSİNİZ.

Damadın Kontrol Listesi



Düğünler vardır… 
Bir de Fairmont düğünleri 

vardır.



Fairmont Quasar Istanbul
Büyükdere Caddesi 76B, Mecidiyeköy - İstanbul, Türkiye 34394

t. +90 212 403 85 00            f. +90 212 403 86 00
istanbul@fairmont.com            fairmont.com/istanbul


