
MERHABA TURKEY
10D/7N by Turkish Airlines
Departure: 03/10/17/24 Jun

DAY 01: JAKARTA - ISTANBUL (--/--/--)
TK 57 CGKIST 2105 #0505
Pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, Anda berkumpul di
Bandara Soekarno–Hatta untuk bersama-sama berangkat menuju
Negara Turkey tepatnya Istanbul.

DAY 02: ISTANBUL - BURSA (MP/MS/MM)
Setibanya di kota Istanbul, Anda akan diajak untuk makan pagi
sejenak sebelum melanjutkan acara tour mengunjungi Blue Mosque,
Hippodrome serta Hagia Sophia. Kemudian acaranya dilanjutkan
dengan bus wisata menuju kota Bursa dan bermalam di kota ini.
Hotel: Euro Park 5* / Setaraf

DAY 03: BURSA - KUSADASI (MP/MS/MM)
Hari ini anda akan diajak berbelanja makanan khas Turkey di
Turkish Delight Shop serta mengunjungi Grand Mosque, Green
Mosque & Tomb kemudian kembali diantar berbelanja di Silk
Market dan kemudian diantar makan siang. Setelahnya diantar
mengunjungi Cumalikizik Village dan perjalanan dilanjutkan untuk
bermalam di kota Kusadasi.
Hotel: Tusan 5* / Setaraf

DAY 04: KUSADASI - PAMUKKALE (MP/MS/MM)
Setelah sarapan pagi, Hari ini anda akan diajak untuk berbelanja di
Turkish Leather termasuk melihat Fashion Show disana.
Kemudian acara dilanjutkan menuju Ephesus Ancient City sejenak
sebelum menuju kota Pamukkale untuk mengunjungi Hierapolis
Ancient city serta Pamukkale Cotton Castle. Bermalam di kota
Pamukkale
Hotel: Adempira / Setaraf

DAY 05: PAMUKKALE - KONYA - CAPPADOCIA (MP/MS/MM)
Pada hari ini, Anda akan menuju kota Konya sejenak untuk
mengunjungi Mevlana Museum serta Sultanhani Caravanserai dan
makan siang di kota ini. Kemudian acara dilanjutkan dengan
perjalanan menuju kota Cappadocia serta bermalam di kota ini.
Hotel: Ortahisar Cave / Setaraf

DAY 06: CAPPADOCIA (MP/MS/MM)
Pagi hari Andadapat mengikuti acara tambahan (optional) Hot Air
Ballon. Setelah sarapan pagi, Anda akan diajak mengunjungi Cardak
Under Ground City, Goreme Valley & Panorama, Devrent Valley,
Pigeon Valley, Uchisar Castle Village, Avanos Village serta tak
ketinggalan untuk berbelanja Turkish Carpets serta Jewelry Shop
dan Pottery Shop.
Hotel: Ortahisar Cave / Setaraf

DAY 07: CAPPADOCIA - ANKARA - ISTANBUL (MP/MS/MM)
Hari ini meninggalkan kota Cappadocia untuk singgah sejenak di kota
Ankara untuk mengunjungi Salt Lake dan Ataturk Mausoleum.
Kemudian acara dilanjutkan menuju kota Istanbul.
Hotel: Pullman / Setaraf

DAY 08: ISTANBUL (MP/MS/MM)
Hari ini Anda akan diajak untuk mengikuti Bosphorus Cruise dimana
Anda dapat melihat letak dari Turkey yang berada di 2 negara yaitu
Asia dan Eropa. Kemudian acara dilanjutkan dengan mengunjungi
Topkapi Palace (tutup setiap hari Selasa) serta Ortakoy Village
dan tak ketinggalan berbelanja dan menikmati suasana Taksim
Square yang merupakan pusat kota Istanbul.
Hotel: Pullman / Setaraf

Note : Hari ini Anda akan diantar untuk PCR Test yang akan
digunakan untuk kepulangan ke Jakarta

DAY 09: ISTANBUL (MP/MS/MM)
Setelah sarapan pagi, Anda akan diantar mengunjungi Eyub Sultan
Mosque serttak ketinggalan untuk berbelanja di tempat yang sangat
terkenal di kota ini dan juga mungkin sudah ditunggu oleh Anda yaitu
Grand Bazaar (tutup setiap hari minggu) yang memiliki banyak
sekali toko yang menjual berbagai macam souvenir khas Turkey yang
bisa Anda beli sebagai oleh-oleh untuk teman maupun saudara.
Setelah makan malam Anda akan diantar menuju Airport Istanbul
untuk proses check in dan imigrasi serta penerbangan kembali ke
Jakarta

DAY 10: ISTANBUL - JAKARTA (--/--/--)
TK 56 ISTCGK 0200 1735
Tiba di Jakarta untuk melakukan proses imigrasi serta pengambilan
bagasi, dengan berakhirnya proses ini maka berakhirlah acara
perjalanannya dan semoga membawa kenangan dan kesan yang indah
dan tak terlupakan.

Free PCR Test dari Turkey ke
Jakarta



*Harga tour dalam rupiah (x1000) dan dapat berubah jika terjadi perbedaan kurs tukar mata uang asing
*Acara perjalanan, harga tour / visa / airport tax international & flight insurance dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu,
*Deviasi (pemisahan/perpanjangan waktu perjalanan) akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi airlines yang bersangkutan.

HARGA TOUR TERMASUK :
1. Tiket international kelas ekonomi dengan rute JAKARTA–

ISTANBUL–JAKARTAmenggunakan TURKISH AIRLINES,
2. Bagasi per orang dengan berat bagasi maksimal untuk kelas

ekonomi sesuai dengan ketentuan dari airlines.
3. Akomodasi di hotel berbintang 5 berdasarkan 1 kamar berdua

(twin share), jika menginginkan sekamar sendiri maka dikenakan
biaya single supplement.

4. Acara tour, transport dan makan sesuai acara dalam tour yang
telah disebutkan.

5. Tour leader dengan disertai surat keterangan bebas dari covid 19
dan vaksinasi lengkap.

6. Tool kits protection: masker, hand sanitizer.
7. PCR Test di Turkey yang akan digunakan pada saat

kepulangan ke Jakarta.
8. Asuransi perjalanan dalam bentuk group dengan syarat dan

ketentuan yang berlaku.

HARGA TOUR TIDAK TERMASUK :
1. Document perjalanan yang diperlukan, misalnya passport, dan

kelengkapan document lainnya.
2. Pengeluaran pribadi, seperti laundry, mini bar, pay tv,

telephone, dll.
3. Tipping standard untuk Tour Leader dan Local Guide

serta Driver sebesar USD 70,-/hari/orang.
4. Optional Tour seperti Hot Air Ballon.
5. Biaya PCR test sebelum keberangkatan dari Jakarta dengan

masa berlaku 2 x 24 jam dari saat test.
6. Apabila ada keharusan karantina mandiri saat di negara

tujuan ataupun di Indonesia, maka biaya tersebut akan
menjadi tanggungan peserta tour dan bukan travel agent
atau pihak asuransi.

7. Biaya karantina apabila peserta terinfeksi COVID 19, baik
selama dalam perjalanan ataupun setelah perjalanan
berlangsung.

8. Biaya bea masuk atas barang-barang yang dikenakan oleh duane
atau biaya untuk menitipkan barang di bandara.

9. Traveling bag.
10. Excess baggage (Kelebihan Bagasi)
11. Biaya deviasi.
12. PPN 1.1 %

Harga tour per orang / dalam IDR (minimal keberangkatan 15 orang dewasa)

Dewasa
twin share

Anak (02 – 11 tahun)
Single

supplement

Airport Tax
&

Flight
Insurance

PCR Test di Turkey
untuk kepulangan

ke JakartaTwin Extra bed No bed

IDR 16,288K* IDR 16,288K* IDR 15,788K* IDR 15,288K* IDR 3,888K* Termasuk* Termasuk*



KETERANGAN:
1. Syarat dan kondisi tour mengacu pada ketentuan yang ada di dalam ”FORM PENDAFTARAN TOUR”
2. Deposit IDR 10,000K / peserta saat pendaftaran sebagai uang muka.
3. Pelunasan dilakukan paling lambat 3 minggu sebelum keberangkatan.
4. Keberangkatan groupminimal 15 orang dewasa / group dan jika jumlah peserta kurang dari 15 orangmaka harga dapat

kami sesuaikan dengan jumlah peserta atau tour ditunda keberangkatannya sampai memenuhi jumlah peserta.

PEMBATALAN:
 Lebih dari 45 hari sebelum keberangkatan = senilai uang muka pendaftaran (deposit hangus).
 44-16 hari, dikenakan sebesar 50% dari biaya tour.
 15-8 hari, dikenakan sebesar 75% dari biaya tour.
 7-Hari H, dikenakan sebesar 100% dari biaya tour.
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