9D8N – TURKEY TULIP FESTIVAL
TOUR DATES
• Maret 2020 (31)
• April 2020 (1/2/3/4/6)
FULL ITINERARY
• DAY 1: JAKARTA – DOHA DOHA – ISTANBUL ISTANBUL – IZMIT QR959 CGKDOH
08:55 – 13:40 QR237 DOHSAW 16:45 (D)
o Para peserta diharapkan berkumpul di Bandara International Soekarno-Hatta
untuk bersama-sama melakukan penerbangan menuju Istanbul via Doha.
o Setelah sampai di Istanbul, akan bertemu dengan guide lokal, melanjutkan
perjalanan menuju Izmit, dan bermalam di hotel.
o Hotel: Double Tree By Hilton Hotel (*5) atau setaraf.
•

DAY 2: IZMIT – BURSA – KUSADASI (B/L/D)
o Hari ini perjalanan dilanjutkan menuju Bursa untuk mengunjungi beberapa
tempat penting, seperti: Green Mosque, Green Tomb yang terdapat makan
Sultan Mehmet I dan bangunan-bangunan hijau yang bergaya Ottoman dan
mengunjungi Silk Market. Selanjutnya, Anda diantar menuju Grand Mosque –
masjid termegah di Bursa.
o Malam hari, Anda akan diajak menikmati santap malam dan menuju hotel untuk
beristirahat.
o Hotel: Charisma Kusadasi (*5) atau setaraf.

•

DAY 3: KUSADASI – PAMUKKALE (B/L/D)
o Setelah santap pagi, Anda akan diajak untuk melanjutkan perjalanan menuju
Pamukkale. Dimana Anda dapat mengunjungi beberapa objek wisata menarik,
yaitu: Ephesus yang merupakan reruntuhan sisa kejayaan Romawi Kuno.
Kemudian dilanjutkan menuju Hierapolis dimana terdapat Cotton Castle yang
memiliki bentuk yang sangat unik, yaitu kastil menyerupai kapas dan dialiri oleh
air yang kaya akan kalsium. Anda juga akan mengunjungi Cleopatra Pool – yang
merupakan kolam antik bersejarah di Turki.
o Kemudian menuju hotel untuk bermalam.
o Hotel: Herakless (*4) atau setaraf.

•

DAY 4: PAMUKKALE – KONYA – CAPPADOCIA (B/L/D)
o Hari ini perjalanan dilanjutkan menuju Cappadocia dengan melewati Konya
untuk mengunjungi Mevlana Museum yang menyimpan sejarah Rumi dan
disebut juga sebagai Kebun Mawar karena banyak ditanam bunga mawar aneka
warna di area Museum. Kemudian mengunjungi Sultan Caravanserai – tempat

peristirahatan para pedagang dan caravannya pada zaman dahulu. Perjalanan
dilanjutkan kembali menuju Cappadocia untuk bermalam.
o Hotel: Tourist Hotel Cappadocia (*4) atau setaraf.
•

DAY 5: CAPPADOCIA (B/L/D)
o Hari ini, Anda dapat mengikuti Optional Tour dengan merasakan pengalaman
menaiki Balon Udara (Hot Air Balloon). Kemudian Anda akan diajak
mengunjungi Underground City – kota bawah tanah pada zaman Romawi,
Goreme Open Air Museum yang menjadi salah satu situs yang dilindungi
UNESCO, Red Valley, Pigeon Valley – atau Lembah Merpati, juga Uchisar dan
Pasabag yang terdapat berbagai bentuk batu yang unik dan cantik untuk
berfoto.
o Malam hari Anda juga akan diajak untuk menyaksikan Belly Dance Show.
Kemudian menuju hotel untuk bermalam.
o Optional Tour: Hot Air Balloon (USD 220)
o Hotel: Tourist Hotel Cappadocia (*4) atau setaraf.

•

DAY 6: CAPPADOCIA – ANKARA – ISTANBUL (B/L/D)
o Pagi ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Ankara untuk mengunjungi
Ataturk Museum dimana museum ini didekikasi untuk Mustafa Kemal Ataturk,
yaitu Presiden Pertama Turkey.
o Kemudian Anda juga akan diajak mengunjungi Salt Lake – Danau terbesar di
Turkey. Setelah itu menuju Hotel di Istanbul untuk bermalam.
o Hotel: Marriot Courtyard (*5) atau setaraf.

•

DAY 7: ISTANBUL (B/L/D)
o Setelah makan pagi, Anda akan mengunjungi Emirgan Park untuk melihat
bunga Tulip (tergantung kondisi dan cuaca). Dilanjutkan dengan mengunjungi
Blue Mosque yang merupakan icon Istanbul dengan arsitektur megah berwarna
biru, dan photostop di Hippodrome. Kemudian menuju Topkapi Palace –
Museum terbesar di Turkey, dan Hagia Shophia yang awalnya Gereja kemudian
beralih fungsi menjadi Masjid dan sekarang menjadi Museum.
o Setelah makam malam, kembali menuju hotel untuk bermalam.
o Hotel: Marriot Courtyard (*5) atau setaraf.

•

DAY 8: ISTANBUL – DOHA QR238 SAWDOH 22.20-02.30+1 (B/L/D)
o Setelah santap pagi, Anda akan diajak untuk menikmati pemandangan
menggunakan Boshphorus Cruise dari sisi Asia dan Eropa Turkey.
o Tak lupa, Anda juga akan diberikan kesempatan berfoto menggunakan Pakaian
Ottoman dan juga menikmati Turkish Ice Cream.
o Anda juga akan diajak berbelanja di Grand Bazaar dan Spice Market hingga
saatnya Anda akan diantar menuju Istanbul Airport untuk bersiap melakukan
penerbangan kembali menuju Tanah Air.

•

DAY 9: DOHA – JAKARTA QR954 DOHCGK 08:15 – 21:15
o Tibalah Anda pada akhir perjalanan tour kali ini bersama kami. Semoga
perjalanan Anda membawa sejuta kenangan manis dan sampai jumpa kembali
di acara tour lainnya.

TOUR PRICE
• IDR 16.930.000 / orang (Adult Twin Share)
• IDR 2.020.000 / orang (Single Supplement)
MINIMUM PAX
• 20 orang
INCLUSIONS
• Tiket International dengan Qatar (Economy Class)
• Fuel Surcharge, Airport Tax Int, Airport Tax Jakarta
• Bagasi sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan
• Akomodasi hotel 4*/5* berdasarkan 1 kamar berdua
• Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata
• Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama tour
• Asuransi perjalanan standard group (usia tertanggung kurang dari 70 tahun)
• Visa Turkey
EXCLUSIONS
• Tips untuk Guide & Driver Rp 600.000,- per orang
• Tips untuk Tour Leader Rp 450.000,- per orang (dibayarkan langsung di bandara)
• Pembuatan passport dan dokumen lainnya
• Tips Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll
• Pengeluaran pribadi
• Optional tour
• Biaya lain yang tidak termasuk di atas
REGISTRATION AND PAYMENT
• Uang muka sebesar Rp 7.000.000/orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat
dikembalikan (non-refundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan
apapun
• Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
OTHERS AND DISCLAIMER
• Uang muka sebesar Rp 7.000.000/orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat
dikembalikan (non-refundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan
apapun

•
•
•

•

•

Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Pelunasan paling lambat 14 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:
o < 7 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari harga
tour.
o < 14 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.

