
{ ÖN BİLGİ- KONGRE 
TAKVİMİ VE 
BİLGİLERİ- ÖNEMLİ 



DAY 1- 23.01.2020 
Check in- netrowking 
 

DAY 2- 24.01.2020 
Regsitration, sessions all day long 
 

Day 3- 25. 01.2020 
Marrakech City Tour 
 

Day 5- 26. 01.2020 
free time- Check out 

PROGRAM/SCHEDULE 



PROGRAM/SCHEDULE 

 KONAKLAMALI ve GEZİ DAHİL KATILIM ÜCRETİ 

 380 usd (dolar) 
 TEK KİŞİ kalmak olarak konaklama ve kongre katılım paketi- 450 USD 

 
 Neler dahil: 
 Kongreye en fazla 2 bildiri ile katılım  
 3 gece konaklama, 2 kişilik odada tek kişi fiyatı  
 Marakeş şehir gezisi 
 Günde tek seferlik havaalanından otele transfer, otelden havaalanına transfer hizmeti- toplu transfer 

1 sefer yapılacaktır, kişilere özel transfer değildir.  
 3 Gece konaklamalı, Marakeş turu dahil kongre katılım paketi. 
 Konaklama oteli bize acentenin sağlamış olduğu kongrenin yapılacağı otelden farklı olabilir.  
 Not: Kongre katılımcısı olmayan arkadaşınız/yakınınızın da sizinle beraber gelerek kongre otelinde beraber 

konaklama talep etmeniz halinde, üç gece için ek olarak 200 USD  ücret ödemeniz gerekmektedir. Oda 
kontenjanımız sınırlı olduğu için bu talebinizi kendi ücretinizi yatıracağınız sırada bizlere ileterek ödemeyi 
yapmanız gerekmektedir. 

  
 ÖRNEĞİN: Kongreye diğer yazarlardan birisi ya da bir yakınınızla beraber katılmak istiyorsanız 

380 USD+200 USD= 580 USD ödemeniz gerekmektedir. 
 
 

 PAKET Katılımında indirim yapılamamaktadır, Daha önce İKSAD kongresine katılan veya Bilim 
Kurulu üyesi olan kişiler için Paket fiyatında herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.  



KONAKLAMALI PAKET ile katılacak kişiler 
lütfen bu bilgileri bize gönderiniz; 

- Oda tipi, kiminle paylaşmak ister 

- Giriş ve çıkış tarihleri – kaç gece (ekstra gece 
istemeniz halinde mutlaka bildiriniz) 

- Toplu transfer için Marakeşe varış tarihi ve 
zamanı, havayolu bilgileri, gidiş tarihi ve 
zamanı 

 

 

LÜTFEN BU BİLGİLERİ BİZE GÖNDERİNİZ 



PROGRAM/SCHEDULE 

KONAKLAMALI PAKETSİZ 
katılımcılarımız 

150 USD kongre katılım ücreti ödemeli, daha önce İKSAD 
kongrelerine katılmış veya Bilim Kurulu üyeliği bulunan 
hocalarımıza konaklamasız katılım ücreti -120 USD’dir 

Toplu Marakeş Turuna katılmak isterseniz ek ücret ödemeniz 
gerekmektedir.  



 


