Autumn in Turkey
12 Hari / 09 Malam
Istanbul – Ankara – Kusadasi – Pamukkale – Cappadocia - Bursa - Canakkale
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Day 01
JAKARTA - ISTANBUL
Pada waktu yang telah di tentukan, semua peserta di minta
berkumpul di Bandara Soekarno Hatta Jakarta untuk bersama –
sama terbang menuju kota Istanbul.
Day 02
ISTANBUL - ANKARA (L,D)
Setibanya di Istanbul, Anda akan dijemput oleh local guide dan
langsung Perjalanan hari ini dimulai dengan mengunjungi Topkapi
Palace, Blue Mosque, Hippodrome Square dan Hagia Sophia
yang sudah beralih fungsi kembali menjadi Masjid. Setelah selesai,
Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Ankara yang
merupakan ibukota dari negara Turkey. Setibanya di Ankara, Anda
akan diantar ke hotel untuk check in dan beristirahat.
Day 03
ANKARA – CAPPADOCIA (B,L,D)
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diajak untuk mengunjungi
Ataturk Mosoleum yang merupakan makam Mustafa Kemal
Atatürk, pemimpin Perang Kemerdekaan Turki dan pendiri serta
Presiden pertama Republik Turki. Selesai acara, Anda akan
melanjutkan perjalanan menuju Cappadocia. Dalam perjalanan
Anda akan di ajak ke Tuz Golu/Tuz Salt Lake yang merupakan
danau terbesar di Turkey. Setibanya di Cappadocia, menuju hotel
untuk beristirahat.
Day 04
CAPPADOCIA (B,L,D)
Hari ini anda mengunjungi Red Valley yang terletak di tengah
Goreme National Park dengan pemandangan yang sangat indah,
Underground City, Carpet Factory, Turquise Turkish Store,
Jewelry dan Avanos Pottery Village. Photostop di Goreme, dan
mengunjungi Pigeon Valley dan Uchisar Castle dimana banyak
berbatuan yang berbentuk unik dan anda dapat menyaksikan kota
Cappadocia dari atas nya.
Day 05
CAPPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE (B,L,D)
Pagi ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Pamukkale.
Dalam perjalanan, Anda akan diajak singgah di Mevlana Museum
yang menyimpan sejarah Rumi dan disebut juga sebagai Kebun
Mawar karena banyak ditanam bunga mawar aneka warna di area
Museum di kota Konya. Setibanya di Pamukkale, menuju hotel
untuk check in dan beristirahat.

Day 06
PAMUKKALE – KUSADASI (B,L,D)
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan mengunjungi Cotton
Castle & Hierapolis Old Town yaitu sebuah kastil yang
berbentuk menyerupai kapas dan dialiri oleh air yang kaya akan
kalsium. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Ephesus
Ancient City dimana Anda dapat melihat reruntuhan sisa
kerajaan romawi kuno dan menyaksikan fashion show di Leather
Shop. Sore hari, menuju kota Kusadasi untuk bermalam.
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Day 07
KUSADASI – BURSA (B,L,D)
Hari ini, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Bursa.
Setibanya, Anda akan diajak untuk berbelanja di Turkish Delight
Factory & Silk Market. Lalu mengunjungi Grand Mosque yang
merupakan Masjid termegah di Bursa dan Green Tomb yang
dimana terdapat makam dari Sultan Mehmet I serta bangunanbangunan yang bergaya ottoman. Sore hari, menuju hotel untuk
check in dan beristirahat.
Day 08
BURSA - CANAKKALE (B,L,D)
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan melanjutkan perjalanan
menuju Canakkale. Setibanya, Anda akan mengunjungi Troy
Ancient City dimana anda dapat berfoto dengan Trojan Horse
Statue yang terkenal.

Day 09
CANAKKALE – ISTANBUL (B,L,D)
Makan pagi di hotel. Pagi ini, Anda akan menuju kota Istanbul
yang merupakan kota terpadat di Turkey dan menjadi pusat
perekonomian, budaya dan sejarah negara tersebut. Setibanya di
kota Istanbul, Anda akan diajak menikmati pemandangan
menggunakan Bosphorus Cruise dari sisi Asia dan Eropa
Turkey lalu Anda juga akan di beri kesempatan menikmati waktu
dengan berbelanja di Grand Bazaar.
Day 10
ISTANBUL (B,L,D)
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diajak mengunjungi
salah satu masjid terbesar di Turkey yaitu Camlica Mosque
dan berbelanja di Taksim Square.
Day 11
ISTANBUL - JAKARTA (B)
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diantar ke bandara untuk penerbangan kembali
ke Jakarta.
Day 12
Tiba di JAKARTA
Setibanya di JAKARTA maka selesailah sudah perjalanan tour kali ini dengan membawa
sejuta kenangan manis bersama TX TRAVEL. Terimakasih atas partisipasi anda, sampai
jumpa pada acara tour kami lainnya.
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Harga per Orang Berdasarkan Minimal Keberangkatan 20 Peserta

KEBERANGKATAN
2022

Twin Share

Child No Bed

Single
Supplement

11 - 22 OCT

Rp 15,900,000,-

Rp 15,500,000,-

Rp 7,000,000,-

HARGA SUDAH TERMASUK :
1. T i k e t I n t e r n a t i o n a l g r o u p b y
Singapore Airlines (Economy Class)
2. Bag asi sesu ai d en g a n p e r a t u r a n
maskapai penerbangan
3. Akomodasi di hotel *4 berdasarkan 1
kamar berdua
4. T r a n s p o r t a s i B u s A C & b i a y a
kunjungan objek wisata
5. T o u r L e a d e r d a r i J a k a r t a y a n g
menemani selama tour
6. International Airport tax
7. Asuransi Perjalanan Standard group
(hanya mengcover peserta berusia
69 tahun ke bawah)

HARGA BELUM TERMASUK :
1. T i p p i n g u n t u k T o u r L e a d e r
sebesar Rp 540,000.(dibayarkan ke Tour Leader di
Bandara Jakarta)
2. Tipping untuk supir dan Local
Guide sebesar Rp 750,000.3. PCR di Turkey (Jika peraturan
masih berlaku)
4. P e m b u a t a n p a s s p o r t d a n
dokumen lainnya
5. Pengeluaran pribadi
6. O p t i o n a l t o u r / N a i k H o t A i r
Baloon
7. PPN 1,1%
8. Biaya lain yang tidak termasuk
di atas

SYARAT DAN KETENTUAN
1. Harga Airport tax & Fuel Surcharge dapat berubah sewaktu – waktu dengan atau tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu
2. Uang muka sebesar Rp 7 JUTA /orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat
dikembalikan (non-refundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan
apapun.
3. Pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
4. Susunan acara tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa mengurangi objek tour,
tergantung kondisi di lapangan.
5. Jika terjadi pembatalan oleh peserta sebelum tanggal keberangkatan, maka biaya
pembatalan adalah sebagai berikut:
• 30 – 15 hari sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari biaya tour
• 14 – 00 hari sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour

