10D EXPLORE TURKEY
+ HOUSE OF CARPET
& BOSPHORUS CRUISE
2 Sep 2021 - 11 Sep 2021

See Itinerary Detail

1

JAKARTA
Berkumpul di Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk berangkat bersama-sama menuju kota
Istanbul melalui Dubai.

2

DUBAI - ISTANBUL – CANAKKALE (EK359 CGKDXB 00.40-05.30 //
EK123 DXBIST 11.10-14.45)
Setibanya di Istanbul, Anda akan diantar menuju kota Canakkale untuk berfoto dengan Kuda Troy
yang terkenal. Bermalam di Canakkale.
Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant

3

CANAKKALE – KUSADASI
Setelah makan pagi, Anda akan diajak menuju Kusadasi untuk berkunjung ke House of Virgin
Mary yang dipercaya sebagai tempat tinggal Bunda Maria setelah Yesus disalibkan. Kemudian
Anda berkesempatan untuk berbelanja oleh-oleh khas Turki di Turkish Delight.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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KUSADASI – EPHESUS – PAMUKKALE
Setelah makan pagi, Anda akan diajak ke tempat pembuatan jaket kulit Turkish Leather Outlet
dari Baby Lamb Skin yang terkenal di Turki. Kemudian kita akan mengunjungi kota kuno Ephesus
yang merupakan situs arkeologi Ibukota Romawi terbesar di Timur Asia. Setelah itu kita akan
menuju reruntuhan kota kuno Hierapolis pada jaman Romawi untuk melihat keajaiban alam
Cotton Castle yang merupakan terasering yang terbuat dari hasil endapan aliran air belerang dan
batu kapur dan Cleopatra’s Pool.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant

5

PAMUKKALE – KONYA – CAPPADOCIA
Setelah makan pagi, Anda akan diajak menuju Cappadocia dengan melewati kota Konya. Anda
akan diajak mengunjungi Melvana Museum dan photo stop didepan Sulthani Caravanserai.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant

6

CAPPADOCIA
Setelah makan pagi, Anda berkesempatan untuk menikmati keindahan Cappadocia dengan
menggunakan Hot Air Ballon (optional tour jika cuaca memungkinkan). City Tour hari ini, Anda
akan mengunjungi Underground City yang merupakan salah satu kota bawah tanah di area
Cappadocia, Goreme Open Air Museum Gereja Batu yang masuk dalam daftar UNESCO World
Heritage, Pigeon Valley dan Uchisar Village. Setelah itu Anda akan diajak untuk mengunjungi
sekolah tempat pembuatan Karpet dan anda bisa berfoto ala selebgram di House of Carpet,
Batu Turquoise dan Keramik.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant

7

CAPPADOCIA – ANKARA
Setelah makan pagi, kita akan menuju Bolu melalui Ankara. Di Ankara Anda akan mengunjungi
Salt Lake dan makan siang. Kemudian Anda juga akan mengunjungi Ataturk Mausoleum.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant

8

ANKARA - ISTANBUL
Setelah makan pagi, Anda akan diantar kembali ke kota Istanbul. Sesampainya disana Anda akan
diajak menyusuri Selat Bosphorus dengan mengikuti Bosphorus Cruise. Anda akan diajak
menikmati acara bebas di Grand Bazaar untuk berbelanja oleh-oleh khas Turki.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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ISTANBUL – DUBAI (EK122 ISTDXB 19.25-00.55)
Setelah makan pagi, Anda akan langsung diajak untuk city tour dengan mengunjungi Blue
Mosque Masjid terbesar di Istanbul, Hippodrome arena balap kereta kuda pada jaman Romawi,
Topkapi Palace yang merupakan Istana Kesultanan Ottoman jaman dahulu dan keindahan
Hagia Sophia. Setelah itu anda akan diantar menuju Airport untuk penerbangan kembali ke
Tanah Air.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant

10

DUBAI – JAKARTA (EK356 DXBCGK 04.10-15.40)
Hari ini tiba di Jakarta dengan penuh kenangan yang indah. Kami mengucapkan terima kasih atas
partisipasi Anda dalam program perjalanan wisata bersama kami.

Adult

Children
Single
Sp.

Twin

Triple

8,988,000

8,988,000

3,800,000

With Bed

Without
Bed

Infant

8,988,000

8,488,000

-

Tax

Visa

Surcharges
/ Airport
Tax

Tipping
Fee

1%

700,000

-

1,000,000
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SYARAT DAN KETENTUAN
BIAYA TERMASUK
Tiket pesawat internasional kelas ekonomi (non-refundable, non-endorsable, non-reroutable
berdasarkan harga tiket group atau harga promosi lainnya).
Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge.
Akomodasi, menginap di hotel berbintang 4 dengan ketentuan 2 (dua) orang dalam satu kamar
(Twin Sharing). Jika menginginkan satu kamar sendiri akan dikenakan biaya tambahan (Single
Supplement).
Bagasi cuma-cuma 1 potong dengan berat maksimum 30kg dan 1 handbag maksimum 7kg untuk
dibawa ke kabin pesawat (sesuai dengan peraturan penerbangan yang digunakan).
Makan (MP-Makan Pagi; MS-Makan Siang; MM-Makan Malam), transportasi dan acara tour sesuai
dengan jadwal acara tour.
Tour Leader dari Jakarta.
BIAYA TIDAK TERMASUK
PPN 1%.
Dokumen Perjalanan (passport, visa).
Visa Rp 700.000/pax.
Asuransi Covid 19 Rp.500.000/pax.
PCR di Istanbul Rp.600.000/pax.
Pengeluaran pribadi seperti: mini bar, room service, telpon, laundry, tambahan makanan dan
minuman di restoran, dll.
Tour tambahan (optional) yang mungkin diadakan selama perjalanan.
Biaya kelebihan berat barang-barang bawaan di atas 30kg (excess baggage) atau sesuai dengan
peraturan penerbangan yang digunakan.
Bea masuk bagi barang-barang yang dikenakan oleh bea & cukai di Jakarta maupun di negaranegara yang dikunjungi.
Tipping untuk pengemudi, local guide dan Tour Leader.
Biaya Single Supplement bagi Peserta yang menempati 1 kamar sendiri.

SYARAT DAN KETENTUAN :
1. Uang muka pendaftaran yang dibayarkan kepada Travelbiz dan tidak dapat dikembalikan (down
payment non-refundable), pembayaran minimal IDR 7.000.000,-/per Peserta atau sesuai dengan
destinasi yang dipilih ditambah dengan biaya visa (jika ada).
2. Semua peserta di lindungi oleh Asuransi Perjalanan Zurich berdasarkan ketentuan polis Group.
3. Pelunasan biaya tour dilakukan 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.
4. Bagi peserta yang menempati Kamar Triple (1kamar ditempati 3 orang), kami tidak menjamin tamu
akan mendapat 3 tempat tidur yang terpisah, mengingat tempat tidur yang didapat tergantung dari
kondisi hotel yang ada (bisa berupa 1 tempat tidur / kasur saja / sofa bed) dan tamu tidak mendapat
pengurangan biaya.
5. Bagi pendaftar yang berusia di atas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau
indera atau keterbatasan secara mental, wajib didampingi oleh anggota keluarga, teman atau
saudara yang akan bertanggung jawab selama perjalanan tour.
6. Jika terjadi pembatalan acara tour oleh Peserta sebelum tanggal keberangkatan maka biaya
pembatalan adalah sebagai berikut: • Setelah pendaftaran : Uang muka pendaftaran (Non
Refundable) • 30-15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari biaya tour • 14-07 hari
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7.

8.

9.
10.

11.
12.

kalender sebelum tanggal keberangkatan : 75% dari biaya tour • 06-00 hari kalender sebelum
tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour
Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak karena bencana alam, perang, wabah penyakit,
aksi teroris atau keadaan ‘Force Majeure’ lainnya, maka ketentuan-ketentuan di atas dapat berubah
sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tergantung dari kebijakan pihak airlines, hotel
dan agen di luar negeri (Force Majeure; Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia
dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya).
Bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa
disetujui, karena keharusan sehubungan dengan tenggat waktu yang ditentukan perusahaan
penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan Peserta tetap dikenakan
denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi terkait pihak airlines, hotel dan agen di
luar negeri.
Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, kami berhak untuk menerbitkan
tiket pesawat, kereta api dan transportasi lainnya, akomodasi, tiket masuk objek wisata tanpa
melakukan konfirmasi lisan maupun tertulis kepada pendaftar yang telah melakukan deposit.
Kami berhak mengganti hotel-hotel yang akan digunakan berhubung hotel tersebut sudah penuh
dan mengganti dengan hotel lain yang setaraf sesuai dengan pertimbangan dan konfirmasi. Apabila
dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran/konferensi maka
akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota-kota terdekat.
Jadwal tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa
mengurangi isi dalam acara tour tersebut.
Pihak Travelbiz berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan harga tour,
airport tax, dll) kepada calon Peserta.
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