10D CONSORTIUM
DISCOVER TURKEY
PLUS BOSPHORUS
CRUISE + ALACATI
GREEK TOWN BY TK
6 Aug 2022 - 15 Aug 2022

See Itinerary Detail
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JAKARTA – ISTANBUL (TK 57 CGK-IST 21.05-05.05+1)
Malam hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk
penerbangan menuju Istanbul. Bermalam di pesawat.

2

ISTANBUL – BURSA – IZMIR
Setibanya di Istanbul, makan pagi bersama, kemudian Anda akan menuju Bursa untuk
mengunjungi Grand Mosque atau Ulucamii Mosque yaitu masjid bersejarah yang memiliki 20
kubah dan 2 buah menara. Kemudian Anda juga akan diajak mengunjungi Green Mosque yang
juga disebut Masjid Mehmet I dan termasuk salah satu masjid tertua di Bursa & Green Tomb.
Setelah itu mengunjungi Silk Market pasar sutra yang sudah terkenal sebagai pusat perdagangan
sutra sejak jaman dahulu. Setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Izmir yang merupakan kota
metropolitan ketiga terbesar di Turki. Bermalam di Izmir.
Hotel : Kaya Izmir Thermal & Convention *5 atau Setaraf
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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IZMIR – ALACATI - KUSADASI
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diajak mengunjungi salah satu icon kota Izmir yaitu
Ottoman Clock Tower yang berada di Konak Square yang merupakan alun alun kota Izmir.
Kemudian Anda juga akan diajak untuk melihat pemandangan Izmir Bay. Setelah itu Anda akan
diajak menuju ALACATI GREEK TOWN desa wisata yang cantik dengan gaya Yunani,
merupakan salah satu daerah tradisional di Turki dimana Anda bisa melihat keindahan dari rumah
rumah batu dengan jendela yang berwarna warni. Anda juga akan diajak photostop dengan
background Alacati Yel Degirmenleri Parki kincir angin di Alacati, Kirli Çiki Sanat Galerisi dan
Kum Beach. Setelah itu menuju Kusadasi untuk bermalam.
Hotel : Ramada Hotel & Suites by Wyndham *5 atau Setaraf
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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KUSADASI – PAMUKKALE
Setelah makan pagi di Hotel, perjalanan hari ini dilanjutkan dengan city tour di Ephesus kota tua
jaman Romawi, kemudian melihat peninggalannya seperti Great Theatre, Perpustakaan Celcius,
Gerbang Agustus, Temple of Artemis, Amphi Theater dan lainnya. Setelah itu, melanjutkan
perjalanan menuju Pamukkale untuk mengunjungi Hierapolis, kota peninggalan Romawi kuno
untuk melihat Cotton Castle, kolam bertingkat air mineral yang merupakan fenomena alam yang
luar biasa. Hari ini Anda dapat mengunjungi Leather Store dan melihat koleksi jaket kulit.
Bermalam di Pamukkale atau kota sekitarnya.
Hotel : Polat Thermal Hotel *5 atau Setaraf
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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PAMUKKALE - KONYA – CAPPADOCIA
Setelah makan pagi di Hotel, Anda diajak ke Textile Factory Outlet sebelum perjalanan menuju
Cappadocia, daerah bersejarah di Anatolia Tengah. Anda dapat mengunjungi Mevlana Museum,
tempat seorang pujangga dan tokoh sufi Turki yakni Jalaludin Rumi mendirikan sekolah, serta
menjadi tempat beliau dimakamkan. Kemudian photo stop di Sultanhani Caravanserai,
bangunan yang dulunya merupakan tempat bertemu antara pendagang yang melalui Konya Aksaray sebelum tiba di Cappadocia. Setibanya di Cappadocia, Anda akan diantar menuju hotel
untuk beristirahat. Bermalam di Cappadocia atau sekitarnya.
Hotel : Suhan Hotel *5 atau Setaraf
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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CAPPADOCIA
Pagi hari Anda dapat mengikuti Optional Tour Hot Air Balloon. Pemandangan indah saat menaiki
balon udara akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Setelah makan pagi di Hotel, tour
dilanjutkan dengan mengunjungi Underground City untuk melihat keunikan kota di bawah tanah.
Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Goreme Open Air Museum dan mengunjungi Carpet
House untuk melihat cara pembuatan karpet. Setelah itu mengunjungi kerajinan Pottery dan
Jewelery khas Turkey. Setelah makan siang, Anda akan diantar untuk berfoto dengan latar
belakang Uchisar Castle. Kemudian melihat Pigeon Valley dan Avanos Village. Hingga
waktunya, Anda diantar kembali menuju hotel untuk beristirahat dan bermalam.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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CAPPADOCIA – ANKARA
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diajak mengunjungi Salt Lake. Setelah itu, Anda akan
diantar ke Ankara. Setibanya, Anda akan diajak mengunjungi Ataturk Mausoleum yang
merupakan makam dari Mustafa Kemal Ataturk, pemimpin dari Turkish War of Independence.
Bermalam di Ankara atau kota sekitarnya.
Hotel : New Park Ankara Hotel *5 atau setaraf
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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ANKARA – ISTANBUL
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diantar kembali menuju Istanbul dan Anda akan
mengunjungi ke Grand Bazaar (tutup setiap hari Minggu) untuk berburu souvenir khas Turki yang
unik. Setelah itu Anda akan diajak mengikuti Bosphorus Cruise, selat di antara benua Asia dan
Eropa. Kemudian menuju Ortakoy Mosque yang merupakan Masjid tua bersejarah berlatar
belakang Jembatan dan Selat Bosphorus. Kemudian Anda dapat berjalan-jalan di Taksim Square
untuk melihat Monument of Republic. Hingga waktunya, Anda diantar menuju hotel untuk
beristirahat. Bermalam di Istanbul atau kota sekitarnya
Hotel : Pullman Hotel & Convention Centre *5 atau setaraf
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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ISTANBUL
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diajak mengunjungi Sultan Ahmed Mosque yang lebih
dikenal dengan sebutan Blue Mosque berdasarkan warna dinding interior masjid ini,
Hippodrome Square pada saat Kekaisaran Bizantium merupakan pusat olahraga dan sosial dan
Hagia Sophia yang dulunya merupakan gereja dan kemudian berubah menjadi masjid. Kemudian
Anda juga diajak untuk mengunjungi Topkapi Palace (Tutup Setiap Hari Selasa) Istana
Kesultanan Ottoman jaman dahulu. Setelah itu Anda akan diantar menuju Bandara untuk
penerbangan kembali menuju Jakarta.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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ISTANBUL – JAKARTA (TK 56 IST-CGK 02.00-17.35)
Hari ini Anda tiba di Jakarta dengan membawa kenangan indah wisata bersama Kami. Terima
Kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa di acara wisata lainnya.

Adult

Children
Single
Sp.

Twin

Triple

12,990,000

-

6,000,000

With Bed

Without
Bed

Infant

12,990,000

12,690,000

-

Tax

Visa

Surcharges
/ Airport Tax

Tipping
Fee

1%

-

-

1,050,000
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SYARAT DAN KETENTUAN
BIAYA TERMASUK
Ticket pesawat udara p.p. kelas ekonomi, non-endorsable, non-refundable & non-reroutable
berdasarkan harga group/promosi).
Airport tax International, fuel surcharge, dan tax lainnya (dapat berubah sewaktu-waktu).
Penginapan di hotel berdasarkan 2 (dua) orang dalam 1 kamar (twin sharing).
Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum dalam acara perjalanan. (MP–Makan
Pagi; MS–Makan Siang; MM–Makan Malam).
Berat maksimum sebesar 20 kg untuk 1 bagasi atau sesuai dengan peraturan maskapai
penerbangan yang digunakan; dan berat maksimum 7 kg untuk 1 handbag kecil untuk dibawa ke
kabin pesawat atau sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan yang digunakan.
Tour Leader dari Indonesia.
Asuransi Perjalanan Group cover Covid-19 (usia tertanggung maksimal 69 tahun).
BIAYA TIDAK TERMASUK
Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa, entry permit, dll.
Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service, laundry, mini bar, tambahan makanan dan
minuman serta pengeluaran lainnya.
Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 20 kg), Biaya bea masuk yang dikenakan
oleh duane di Jakarta maupun di negara yang dikunjungi.
Biaya Single Supplement bagi peserta yang menempati 1 kamar sendiri.
Travelling bag.
Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan.
Tips untuk Tour Leader, Lokal Guide & Driver = USD 70/orang.
PPN 1.1%.

Ketentuan mengenai Biaya & Pelaksanaan Tour :
1. Harga berdasarkan 20 Peserta Dewasa + 1 Tour Leader.
2. Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat berubah
sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan.
3. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen
sesuai jadwal dan ketentuan dari pihak Kedutaan, dan biaya visa tetap harus dilunasi walaupun visa
tidak disetujui oleh pihak Kedutaan.
4. Pelunasan tidak dapat menunggu kepastian visa diterima atau tidak.
5. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang tercantum
dibagian harga tersebut di atas.
6. Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di
masing-masing kota / negara. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang
berlangsung pameran / konferensi, atau hotel yang ditawarkan sedang penuh, maka akan diganti
dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat.
7. Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, gangguan,

AyoWisata · 087888392068 · sales@ayowisata.com · ayowisata.travelbiz.id · [Powered by TravelBiz]

Page 5

keterlambatan sarana angkutan/transportasi, bencana alam dll) yang dapat memengaruhi acara
tour akan dirubah dan bersifat non-refundable (tidak dapat dikembalikan). Dan Biaya Tour tidak
termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur.
8. Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan
dikenakan biaya pembatalan, sbb :
Setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable)
30 - 15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour
14 - 07 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour
06 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour
Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan
menerima syarat & kondisi di atas. Syarat & Kondisi Tour selengkapnya berlaku sesuai dengan
yang tertera di dalam brosur program tour / website.
Pembayaran Tour :
1. Deposit sebesar IDR 7.000.000/orang pada saat pendaftaran + Biaya Visa.
2. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable).
3. Paling lambat 21 hari sebelum keberangkatan : pembayaran 100% dari biaya tour.
Note :
Karena keterbatasan hotel & flight, susunan acara dapat berubah disesuaikan dengan hotel dan
flight yg confirmed.
Regulasi tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti peraturan dari pemerintah.
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