
Turan Kurultayı 2008 yılından itibaren 
her iki yılda bir Macar Turan Vakfı 
tarafından Macaristan’ın Bugaç 
(Boğaç) şehrinde düzenlenmektedir. 
Türk kavimlerinin birbiriyle 
kaynaşmasını amaçlayan kurultay
dünyanın en büyük gelenek yaşatıcı 
kutlaması olarak kabul ediliyor.  

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak Turan 
Kurultayına katılmak amacıyla geçen kurultayda 
olduğu gibi Turizm şirketi vasıtasıyla bir gezi dü-
zenlemiş bulunmaktayız. 

Gezimiz 12-17 Ağustos 2016 tarihleri arasında 
gerçekleşecektir. 

Gezi boyunca konaklama Budapeşte’de yapı-
lacak olup kurultay alanına (13-14 Ağustos) sabah 

gidilip akşam dönülecek şekilde özel otobüslerle 
transferler yapılacaktır. İstanbul Budapeşte arası 
ulaşım THY tarifeli seferleri ile gerçekleştirilecek-
tir.

 Özel otobüs ile ulaşım bilgileri daha sonra ilan 
edilecektir. Otobüs yolculuğu tek yön yaklaşık 22 
saat sürmektedir. Tüm katılımcılar için ücretsiz 
Budapeşte şehir turu yapılacaktır. 

Ayrıca arzu eden katılımcılar için Estergon – 
Vysegrad - Szentendre ve Mohaç turları düzen-
lenecektir. Tüm konaklamalar Budapeşte şehir 
merkezinde 4 yıldızlı otellerde yapılacaktır. 

Otellerde oda kahvaltı esasına göre 4 gece ka-
lınacaktır. Öğlen ve akşam yemekleri için katılım-
cılara uygun seçenekler ayrıca sunulacaktır.

TURAN KURULTAYI 2016
12 - 16 Ağustos 
12 - 17 AğustosMacaristan-Bugaç



• 12-17 Ağustos 2016 Türk Hava Yolları (Atatürk 
Havalimanı) ile gidilmesi durumunda iki veya 
üç kişilik odalarda kişi başı 600 €

• 12-16 Ağustos 2016 Türk Hava Yolları (Atatürk 
Havalimanı) ile gidilmesi durumunda iki veya 
üç kişilik odalarda kişi başı 500 € 

• Özel Otobüs ile gidilmesi durumunda iki veya 
üç kişilik odalarda kişi başı 450 € olup

• Tek kişilik oda farkı 100 €’dur.

• Uçaklı fiyatlar sınırlı sayıda yer için geçerli 
olan özel tanıtım fiyatlarıdır. 

Macaristan bir Schengen ülkesi olup bu ülke-
ye seyahat için gerekli vize, arzu edilirse seyahat 
acentemiz tarafından ücreti karşılığı alınacaktır. 
Yeşil pasaport sahiplerinden vize istenmemek-
tedir. 

ÜCRETE DAHIL OLAN HIZMETLER

• THY ile İstanbul-Budapeşte-İstanbul arası ula-
şım,

• Havalimanı vergileri
• Alan-otel-alan transferleri
• Budapeşte şehir turu
• Otelde  4 gece oda kahvaltı konaklama
• 2 gün Budapeşte - Bugaç - Budapeşte 
• transferi ve rehberlik hizmeti 
• Tüm gezi boyunca Türkçe rehberlik hizmetleri 
      
ÜCRETE DAHIL OLMAYAN HARCAMALAR 
HIZMETLER 

• Yurtdışı çıkış harcı (15 TL)
• Macaristan Schengen vize alımı (120 €)
• Ekstra geziler
• Öğlen ve akşam yemekleri                                        

başvuru ve bilgi için        

Mücahit Öktem veya Ahmet Açıkgöz   
Telefon: +90 212 511 10 06 (pbx)       

tdav@turan.org / gezi@turan.org
macarturankurultay@gmail.com

adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.

Banka Hesap Numaraları 
Vakıflar Bankası İstanbul Beyazıt Şubesi Euro Hesabı
TR90 0001 5001 5804 8010 9890 21 
Vakıflar Bankası İstanbul Beyazıt Şubesi TL Hesabı
TR28 0001 5001 5800 7293 2787 00 
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