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9D7N AMAZING TURKEY  
HIGHLIGHTS : MUSLIM TOUR / WISATA HALAL 

Code : 

HARI 01 : JAKARTA       L/D                                       

Berangkat dari Bandara Internasional Soekarno Hatta,Transit di Doha Airport, tiba di Instanbul Airport 

Turki. 

 

HARI 02 : INSTANBUL-BURSA       B/L/D                                     

Setelah Tiba kita Check in di Grand Mosque. kita berwisata menuju Mt. Uludang menggunakan 

Bosphorus Cruise.  

 

HARI 03 : BURSA-KUSADASI       B/L/D 

Setelah makan pagi, kita akan mengunjungi Ephesus merupakan salah satu bangunan bersejarah 

Yunani Kuno yang dibangun pada abad 10 SM di Pantai Lonia, Turki. Setelah itu kita melanjutkan wisata 

ke Isa bey Mosque, Sirince Village . Selanjutnya kembali ke Hotel.  

 

HARI 04 : KUSADASI–PAMUKKALE       B/L/D 

Setelah makan pagi, kita akan menuju Cotton Castle adalah sebuah situs alam yang terknal dengan 

mineral karbonat yang ditinggalkan oleh air mengalir. Setelah itu kita mengunjungi Hierepolis, setelah 

itu free time lalu menuju ke Hotel di Samarkand. 

 

HARI 05 : PAMUKKALE-KONYA-CAPPADOCIA       B/L/D 

Setelah sarapan pagi di hotel lalu kita akan menuju Mevlana Museum adalah Salah satu bangunan 

ziarah terbesar di Turki. Setelah itu kembali ke hotel Sultanhani Kervansaray. 

 

HARI 06 : CAPPADOCIA       B/L/D 

Setelah sarapan pagi di hotel, kita melanjutkan perjalanan menuju Underground City lalu menuju ke 

Goreme Open Air Museum Tradisional, Pasabag adalah salah satu kebun anggur yang brdiri seperti 

kerucut dan terletak di pinggir jalan lalu menuju ke Uchisar untuk melakukan Check in. 

 

HARI 07 : CAPPADOCIA- ANKARA       B/L 

Setelah sarapan pagi di hotel, kita melakukan Perjalanan menuju ke Salt Lake merupakan Danau 

Terbesar kedua di Turki yang banyak diminati pengunjung. Setelah itu menuju ke Ataturk Mouselum 

adalah sala satu bangunan arsitektur modern terkenal di Turki yang terletak di puncak bukit di Ankara. 

 

HARI 08 : ANKARA-ISTANBUL       B/L/D 

Kita melanjutkan perjalanan menuju Emirgan Park lalu kita menuju Hotel Hagia Sophia. Setelah itu 

menuju ke Topkapi Palace adalah salah satu museum terbesar di timur distrik, Blue Mosque, 

Hippodrome dan Grand Bazaar. Setelah itu kita ke hotel untuk melakukan Check out lalu kita menuju 

ke Istambul Airport dan Transit di Doha Airport. 

 

HARI 09 : JAKARTA 

Tiba di Bandara international Soekarno Hatta. 

 
*Harga berlaku per pax untuk minimum keberangkatan 10 peserta 

DEPARTURE DATE 2020 
ADULT / CHILD 

Twin / Triple Sharing 

APR : 04 & 13 IDR 17,990,000 
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Package Include 

 Tiket Pesawat PP Internasional 

 Penginapan hotel, tax, service charges, dailybreakfast 

 Air mineral 

 Bagasi 30 Kg 

 Entrance fees dan Meals sesuai ittinerary 

 Transportasi private 

 Tour director berbahasa Indonesia untuk Group 

 Tour Leader 

Package Exclude 

 Visa IDR 900,000.- 

 Tipping IDR 550,000.-/pax/hari  

 Pembuatan passport dan dokumen lainnya 

 Tips Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll 

 Pengeluaran pribadi. 

 Optional tour. 

 
SYARAT DAN KETENTUAN : 

 Uang muka sebesar Rp 9.000.000/orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan 

(non-refundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun 

 Uang muka / deposit tidak mengikat kurs 

 Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu. 

 Pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan. 

 Susunan acara/penerbangan/harga dapat berubah/naik sewaktu-waktu tergantung kondisi 

penerbangan ataupun sisa seat yang tersedia dan juga biasanya harga akan naik bagi yang 

mendaftar tour mendekati tanggal keberangkatan 

 Pembatalan : 

- Kurang dari 14 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari harga tour. 

- 30-15 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 50% /org dari harga tour. 

 Harga/Jadwal Tour/Airport tax Int’l & Flight Insurance dapat berubah sewaktu-waktu tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu. 

 

Dengan membaca ini maka Anda dianggap sudah menyetujui semua kondisi yang sudah kami cantumkan di atas. 
 

NOTE : HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU - WAKTU DAN PERMINTAAN INI BELUM DILAKUKAN PEMBOOKINGAN 


