HARI 01
JAKARTA - ISTANBUL
Berkumpul di bandara Soekarno Hatta untuk persiapan
penerbangan ke kota Istanbul, Turki. Setibanya diantar ke
hotel untuk beristirahat. (--/--/MM )
Hotel: Ramada Encore /setaraf
HARI 02
ISTANBUL - CANAKKALE
City Tour mengunjungi BLUE MOSQUE, HIPPODROME
dari awal abad masehi, photostop di depan Hagia Sophia,
TOPKAPI PALACE istana sultan Turki (apabila tutup akan
diganti ke Cistern Basilica – sistem pengairan istana).
Perjalanan dilanjutkan melintasi pesisir Anatolia, kemudian
dengan kapal ferry menuju Dardanelles, dilanjutkan menuju
kota kuno Canakkale untuk bermalam. (MP/MS/MM)
Hotel: Ida Kale Resort / setaraf
HARI 03
CANAKKALE – PERGAMON - KUSADASI
Hari ini mengunjungi TROY HORSE monumen kuda seperti
dalam legenda perang Trojan. Dilanjutkan menuju
Pergamon mengunjungi RED CHURCH BASILICA salah
satu bagian gereja awal dan ASCLEPION OF PERGAMON
situs kota kuno salah satu pusat peradaban ilmu
kedokteran. Bermalam di Kusadasi. (MP/MS/MM)
Hotel: Royal Palace /setaraf
HARI 04 KUSADASI – EPHESUS - PAMUKKALE
Acara hari ini mengunjungi EPHESUS ANCIENT CITY
melihat GREAT AMPITHEATRE, TEMPLE OF ARTEMIS,
CELSUS LIBRARY perpustakaan pertama di dunia,
Melanjutkan perjalanan ke Pamukkale mengunjungi
HIERAPOLIS dan COTTON CASTLE teras air panas
alami. (MP/MS/MM) Hotel: Tripolis /setaraf

HARI 05
PAMUKKALE - KONYA - CAPPADOCIA
Hari ini dilanjutkan menuju kota Konya, setibanya
mengunjungi MEVLANA MUSEUM rumah filsafat
sufi
terkenal Jallaludin Rumi dan
photostop
Sultahani
Caravanserai. Bermalam di Cappadocia. (MP/MS/MM)
Hotel: Gold Yildirim /setaraf
HARI 06
CAPPADOCIA
Acara hari ini mengunnjungi CARDAK UNDERGROUND
CITY, UCHISAR ROCK CASTLE dan GOREME OPEN AIR
MUSEUM situs pemukiman masyarakat kuno di dalam gua
pegunungan. Kemudian berkesempatan
mengunjungi
Jewelery House yang menawarkan Turquoise stone batu
permata nan unik atau karpet khas Turki. (MP/MS/MM)
Hotel: Gold Yildirim /setaraf
HARI 07
CAPPADOCIA – ANKARA – BOLU
Hari ini diantar menuju kota Ankara, diperjalanan singgah
menikmati keunikan SALT LAKE danau garam yang hanya
ada 2 di dunia. Setibanya di Ankara mengunjungi
ATTATURK MAUSOLEUM untuk mengenang presiden
pertama Turki. (MP/MS/MM)
Hotel: Hampton by Hilton /setaraf
HARI 08
BOLU – ISTANBUL - AIRPORT
Kembali ke kota Istanbul untuk naik BHOSPORUS CRUISE
menikmati keindahan selat Bhosporus, berbelanja souvenir di
GRAND BAZAAR. Kemudian diantar ke airport untuk
penerbangan kembali ke Jakarta. (MP/MS/--)
HARI 09
ISTANBUL - JAKARTA
Hari ini tiba di Jakarta. Terima kasih dan sampai jumpa dalam
acara wisata selanjutnya bersama Astrindo Travel Services.

***TOKO-TOKO PEMERINTAH DI TURKEY : Leather Factory Shop, Turkey Delight Shop, Jewelry Shop, Turkish Product Shop (Kunjungan toko-toko selama perjalanan
adalah wajib dan merupakan bagian dari tour & subsidi pemerintah setempat)***

Biaya Tour Per Orang dalam RUPIAH / IDR ’000 (Min. 20 orang dewasa):
PERIODE LOW
SEASON 2017
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OCT - DEC

17,888K

ANAK < 12 THN
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EX-BED
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SINGLE
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TURKI
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16,388K

15,388K

2,300K

TERMASUK

500K

** Biaya tour masih dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi dari airlines, hotel dan perubahan kurs valuta asing**
**Airport tax international,fuel surcharge dan flight insurance masih dapat berubah sesuai informasi dari airlines**
**Jadwal perjalanan masih dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dengan situasi dan kondisi yang berlangsung pada saat itu **
Biaya Tour Termasuk:
 Tiket pesawat International kelas ekonomi dengan penerbangan Emirates Airlines
(EK) / setaraf, ketentuan NON-REFUNDABLE
 Airport tax international, Fuel Surcharge dan airline insurance seperti yang tertera
diatas (**dapat berubah sewaktu – waktu)
 Akomodasi di hotel local chain berbintang 4 / setaraf dengan ketentuan sekamar
berdua (twin share), jika sekamar sendiri dikenakan single supplement.
 Transportasi selama perjalanan berlangsung.
 Makan dan acara perjalanan sesuai dengan jadwal diatas.
 Tiket masuk objek wisata yang dikunjungi.
 Airport handling di Bandara Soekarno Hatta pada saat keberangkatan.
 Sebuah travelling bag & travel kit dari Astrindo.
Biaya Pembatalan :
21-15 Hari = 25% dari harga tour 14-08 Hari = 50% dari harga tour
07-03 Hari = 75% dari harga tour < dari 03 Hari = 100% dari harga tour

 Tour Leader berpengalaman dari Astrindo.
 Tipping untuk Tour Leader, Local Guide dan Driver.








Biaya Tour Tidak Termasuk :
Visa Turki IDR 500K/orang (**dapat berubah sewaktu – waktu)
Chubb Insurance: IDR 435K (Individu) & IDR 975K (Keluarga)
Pembuatan dokumen perjalanan (paspor, visa, dan sebagainya).
Biaya pengeluaran pribadi (telepon, mini bar, laundy, dll).
Biaya tour tambahan / Optional Tour.
Biaya kelebihan berat bagasi (excess baggage).
Bea cukai di Jakarta atau negara yang dikunjungi.

*Pendaftaran beserta uang muka sebesar IDR 5,000K/ orang & tidak dapat dikembalikan (Non Refundable)
*Pelunasan tour 14 hari (2 minggu) sebelum keberangkatan.
*Permintaan (request) seperti connecting room, deviasi, dll tidak dijanjikan pasti confirmed.

