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HARI 01 : JAKARTA – ISTANBUL 
Berkumpul    di    Bandara    Internasional   Soekarno Hatta  untuk 
berangkat bersama-sama menuju kota Istanbul. 

 
HARI 02 : ISTANBUL – BURSA  ( MM )  
Siang harinya rombongan akan tiba di  Istanbul dan langsung ditransfer 
ke Bursa,    kota  terbesar  ke-4  di  Turki,  kunjungi TURKIST DELIGHT 
STORE, GRAND MOSQUE, GREEN MOSQUE. setelah makan malam 
check in hotel untuk bermalam. 

 
HARI 03 : BURSA - KUSADASI - PAMUKKALE ( MP MS MM )  
Setelah sarapan pagi di hotel berangkat menuju  LEATHER STORE, 
EPHESUS,  sebuah  kota Greco-Roman,  dimana  pernah memiliki 
populasi 250.000.  Setelah makan siang kita akan berangkat ke 
PAMUKKALE ( COTTON  CASTLE ),  kunjungi  reruntuhan HIERAPOLIS & 
NECROPOLIS yang dikenal untuk   pemandian   dan pusat kesehatan  
thermal.  Setelah itu kita akan melihat   "Cotton  Castle"  atau  Teras  
dan kastil Pamukkale yang unik  yang  dibuat  oleh  endapan  white 
limestone  dari  thermal spring. Bermalam di Pamukkale. 
 

HARI 04 : PAMUKKALE–KONYA–CAPPADOCIA ( MP MS MM ) 
Setelah sarapan pagi di hotel berangkat ke KONYA mengunjungi    
museum    abad  ke-13  Philosopher  MELVANA  Celaleddin-i  Rumi,   
dimana dulunya  adalah  biara  untuk  Mevlevi  Dervishes. Mevlana  
adalah  seorang  filsuf dan  mystic  dari  Islam,  tetapi  bukan  Muslim 
dari jenis ortodoks.   Perjalanan dilanjutkan menuju Cappadocia  dalam 
perjalanan photo stop CARAVANSERAI  OF  SULTANHAN,  Bermalam di 
Cappadocia. 
 

HARI 05 : CAPPADOCIA ( MP MS MM ) 
Pagi hari ini, Anda berkesempatan untuk menikmati keindahan  
Cappadocia  dengan  menggunakan  Hot  Air  Ballon**  ( Optional  atas 
biaya sendiri, jika Cuaca memungkinkan ) Dilanjutkan mengunjungi 
UNDERGROUND CITY of CARDAK yang merupakan salah satu kota 
bawah tanah di area Cappadocia, GOREME OPEN AIR MUSEUM, photo 
stop di PASABAG & UCHISAR CASTLE lalu dilanjutkan ke shopping 
CARPET, POTTERY dan JEWELRY STORE, Makan malam dan Kembali ke 
hotel.

 
Minimum 15 orang  berangkat 
 

HARI 06 : CAPPADOCIA – ANKARA – BOLU ( MP MS MM ) 
Setelah sarapan pagi di hotel. Rombongan di berangkatkan ke Ankara,    
ibukota Turki. Mengunjungi  THE ATTATURK MAUSOLEUM tempat  
peristirahatan  terakhir  Mustafa  Kemal  Ataturk, Bapak    modern   
Turki. dilanjutkan  berhenti  untuk berphoto di arsitektur  mausoleum 
dari  peradaban Anatolian. Photo stop SALT LAKE.Setelah makan siang 
perjalanan dilanjutkan ke Bolu. Bermalam di Bolu 

 
HARI 07 : BOLU – ISTANBUL ( MP MS MM ) 
Sarapan pagi di hotel rombongan diberangkatkan ke Istanbul 
dalam perjalanan mengunjungi CAMICA HILL dan BOSPHORUS  

CRUISE TOUR. Anda akan dibawa mengitari selat  Bosphorus  yang 
memisahkan  Eropah dan  Benua asia dengan kapal, Setelah makan 
malam check in hotel 

 
HARI 08 :  ISTANBUL ( MP MS MM ) 
Acara hari ini akan dibawa mengunjungi TOPKAPI  PALACE, yang 
merupakan lambang kejayaan masa kesultanan Ottoman. BLUE 
MOSQUE adalah masjid yang memiliki 6 menara dan dinding masjidnya 
dihias oleh keramik berwarna biru, HAGIA SOPHIA MUSEUM, GRAND 
BAZAAR, EMIRGAN PARK  yang merupakan sebuah taman kota 
bersejarah yang berada di Distrik Sarier untuk melihat ribuan bunga 
tulip yang sengaja ditanam di area ini dimana Anda bisa menikmati 
indahnya pemandangan bunga tulip lengkap dengan air terjun dan 
kolam serta hijaunya tumbuhan yang ada, makan malam dan kembali ke 
hotel 

 
HARI 09 : ISTANBUL - JAKARTA ( MP MS )  
Setelah sarapan pagi di  hotel. kunjungan Anda  hari ini  dimulai  dengan 
shopping  mengunjungi SPICE  MARKET, TAKSIM SQUARE dan ISTIKAL 
STREET, photo stop GALATA TOWER, EMIRGAN PARK. Sore harinya 
transfer ke airport untuk penerbangan Kembali ke Jakarta  

 
HARI 10 : JAKARTA  
Hari  ini Anda tiba di Jakarta membawa kenangan  indah wisata  
bersama  Kami. Terima  Kasih  atas  partisipasi  Anda  dan sampai jumpa 
di acara wisata lainnya.  

Minimum 15 orang berangkat BIAYA TOUR DALAM RUPIAH 

Tanggal 
keberangkatan 

Dewasa 
(Twin / Triple ) 

Anak - anak Single 
Supplement 

Visa Turkey 
Asuransi 

PERJALANAN 
TIPPING 

Twin No Bed 

20 SEP, 10 OCT 
2022 

15.900 15.900 14.900 3.500 FREE FREE 1.100 

Biaya tour termasuk : 
1. Airport tax International & Fuel surcharge 
2. Tiket pesawat internasional kelas ekonomi dari Jakarta- Istanbul pp ( 

non-refundable, non-endorsable, non-reroutable berdasarkan harga 
tiket group atau harga promosi lainnya ) 

3. Akomodasi, menginap di hotel berbintang 5 & 4* dengan ketentuan 
2(dua) orang dalam satu kamar ( twin sharing). Jika menginginkan 
satu kamar sendiri akan dikenakan tambahan ( Single Supplement ). 

4. Bagasi Cuma-Cuma 1 potong dengan berat maksimum 20kg atau 
sesuai dengan peraturan penerbangan yang digunakan dan 1 
handbag kecil untuk dibawa ke kabin pesawat. 

5. Asuransi perjalanan 
6. MP – makan pagi, MS = Makan siang MM – Makan malam  
7. Transportasi dan acara tour sesuai jadwal acara tour 
8. Tour leader ( pemimpin rombongan ) 

Biaya tour tidak termasuk : 
1. Pengeluaran pribadi 
2. Tour tambahan (optional) yang mungkin diadakan selama 

perjalanan 
3. Biaya kelebihan berat barang-barang bawaan diatas 20kg ( Excess 

baggage ) 
4. Bea masuk bagi barang-barang yang dikenakan bea masuk oleh 

duane di Jakarta maupun di negara-negara yang dikunjungi. 
5. Tip untuk pengemudi, porter, local guide dan tour leader   
6. Biaya single supplement bagi peserta yang menempati 1 kamar 

sendiri. 
7. Tiket pesawat Medan – Jakarta - Medan 

10H EXPLORE TURKEY & BOSPHORUS CRUISE  


