
9D6N CONSORTIUM DISCOVER  

TURKEY + BOSPHORUS CRUISE  
(DEP. AUG - DEC 2019) 
BY TURKISH AIRLINES 

 
Hari 01 : JAKARTA – ISTANBUL TK 57 CGK - IST 21.00 – 05.00+1 
Para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk penerbangan menuju 
Istanbul. (No Meals) 

 

Hari 02 : TIBA DI ISTANBUL 

Istanbul adalah kota terpadat di Turki yang menjadi pusat perekonomian, budaya, dan sejarah negara 

tersebut. Setibanya, Anda akan diajak city tour dengan mengunjungi SULTAN AHMED MOSQUE yang 

lebih terkenal dengan sebutan BLUE MOSQUE berdasarkan warna dinding interior mesjid ini. 

Cantiknya Mesjid dengan lima kubah utama dan enam minaret serta delapan kubah sekunder akan 

memukau Anda. Kemudian, mengunjungi HIPPODROME SQUARE yang saat Kekaisaran Bizantium 

merupakan pusat olahraga dan sosial. Anda akan mengunjungi HAGIA SOPHIA yang dulunya 

merupakan Gereja dan kemudian berubah menjadi Mesjid, namun saat ini telah menjadi Museum. 

Bermalam di Istanbul. (MS/MM) 

Hotel stay : Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 4*/ setaraf 
 

Hari 03 : ISTANBUL – CANAKKALE BY BUS 

Setelah bersantap pagi, Anda akan diantar kembali menuju Istanbul dan dan mengunjungi TOPKAPI 
PALACE, istana Kesultanan Ottoman jaman dahulu. Setelah itu, acara bebas untuk Anda berburu 
souvenir unik khas Turkey di GRAND BAZAAR (tutup setiap Minggu). Anda akan diajak mengikuti 
BOSPHORUS CRUISE, selat di antara benua Asia dan Eropa. Anda akan menikmati pemandangan 
yang indah dengan melewati istana-istana dan bangunan-bangunan dengan arsitektur khas Ottoman, 
benteng-benteng juga rumah kayu tradisional dan villa modern. Lalu, perjalanan dilanjutkan dengan 
bus menuju CANAKKALE sebuah kota yang indah, tempat Anda dapat melihat peninggalan 
kebudayaan Timur Tengah. Disana Anda berkesempatan menaiki sebuah Ferry untuk menyebrangi 
Selat Dardanelles yang memisahkan antara benua Asia dan Eropa. Bermalam di Canakkale. 
(MP/MS/MM) 

Hotel stay: Iris Hotel 4*/ setaraf 
 

Hari 04 : CANAKKALE – PERGAMON – KUSADASI BY BUS 

Dengan bus, Anda akan diajak untuk mengunjungi THE TROJAN HORSE OF TROY dan melanjutkan 

perjalanan menuju KUSADASI, kota resort di pantai Aegaea Turkey dengan melalui kota tua 

PERGAMON. Kemudian, Anda akan diajak mengunjungi ACROPOLIS yang merupakan tempat 

peninggalan sejarah di Yunani. Tiba di Kusadasi, Anda akan diantar menuju hotel untuk beristirahat. 

(MP/MS/MM) 

Hotel stay: Royal Palace 4* / Marina Hotel 4* / setaraf 
 
 
 

 



Hari 05 : KUSADASI – PAMUKKALE BY BUS 

Hari ini dilanjutkan dengan city tour di EPHESUS kota tua jaman Romawi, lalu melihat 

peninggalannya seperti Great Theatre, Perpustakaan Celcius, Gerbang Agustus, Temple of 

Artemis, Amphi Theater, dan lainnya. Lalu, Anda diantar mengunjungi HOUSE OF VIRGIN MARY 

sebuah biara Katolik dan Muslim yang terletak di Gunung Koressos. 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. (MP/MS/MM) 

Hotel stay: Tripolis Hotel 4* / setaraf 
 

Hari 06 : PAMUKKALE – KONYA – CAPPADOCIA BY BUS 

Perjalanan hari ini dengan bus wisata, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju CAPPADOCIA 

daerah bersejarah di Anatolia Tengah dengan melalui KONYA kota yang terletak di Turki bagian 

selatan, pada plato tengah Anatolia untuk mengunjungi MEVLANA MUSEUM, makam Jalal ad-Din 

Muhammad Rumi atau yang disebut Mevlâna atau Rumi dan berphotostop di SULTANHANI 

CARAVANSERAY karya terbesar di masa Seljuk yang dibangun oleh Muhammad bin Havlan el-

Dimiski. Tiba di CAPPADOCIA, Anda akan diantar menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM) 

Hotel stay: Avrasya Hotel 4* / setaraf 
 

Hari 07 : CAPPADOCIA BY BUS 

Anda akan diantar mengunjungi UNDERGROUND CITY dimana Anda dapat meilhat keunikan kota di 

bawah tanah, GOREME VALLEY gua kecil yang ajaib yang terletak di lembah Goreme di Cappadocia 

& OPEN AIR MUSEUM dan melanjutkan perjalanan menuju CARPET HOUSE untuk melihat cara 

pembuatan Carpet. Tak lupa Anda juga berkesempatan berfoto dengan KOSTUM OTTOMAN dan 

diajak mencicipi TURKISH ICE CREAM. (MP/MS/MM) 

 

Hari 08 : CAPPADOCIA – ISTANBUL TK2009 NAV - IST 1950 - 2120 

Tour hari ini, Anda akan diantar untuk berfoto dengan latar belakang UCHISAR CASTLE. Kemudian, 
diantar mengunjungi PIGEON VALLEY, CAMEL VALLEY, ZELVE dan PASABAG yang terletak 
diantara Goreme dan AVANOS VILLAGE. Lalu perjalanan Anda akan dilanjutkan menuju Bandara, 
untuk keberangkatan menuju Istanbul menggunakan pesawat domestik. Setibanya di Istanbul, Anda 
akan melanjutkan penerbangan kembali menuju tanah air. (MP/MS) 

 

Hari 09 : ISTANBUL – JAKARTA TK 56 IST - CGK 02.20 – 18.00 

Sore hari ini tiba kembali di Jakarta. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis untuk Anda. 

Sampai jumpa kembali di acara tour berikutnya dan terima kasih atas partisipasi Anda bersama 

CONSORTIUM CENTER.



  

 

Note:  Acara perjalanan diatas adalah sebagai panduan saja, sehingga 

urutannya dapat berubah tergantung keadaan setempat, misalnya 

keadaan cuaca, lalu lintas, hari libur. 

 

Must Experience Optional : 

 Belly Dance Show Cappadocia : USD 50 / Pax 

 Hot Air Ballon Cappadocia : USD 220 / Pax 

 

BIAYA & KONDISI TOUR 

 
Departure 

Adult Twin/ Triple 
Share Child Twin 

Share 

 
Child Extra Bed 

 
Child No Bed Single 

Supplement 

 
Visa Turkey 

 

14,21,28 Nov 

05, 12 Dec 

 
Rp 15.590.000 

 
Rp 15.090.000 

 
Rp 14.590.000 

 
Rp 4.000.000 

 
Rp 550.000 

 

*harga tour dapat berubah jika terjadi perbedaan kurs tukar mata uang asing 

*Acara perjalanan, Harga tour/Visa/ Airport Tax International & 

Flight Insurance dapat berubah sewaktu waktu tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu, 

*Deviasi (Pemisahan/Perpanjangam waktu perjalanan akan 

dikenakan biaya sesuai dengan kondisi airlines yang 

bersangkutan 

 

BIAYA TERMASUK : 

 Tiket pesawat udara p.p. kelas ekonomi (non-endorsable, non-refundable & 

non-reroutable berdasarkan harga group / promosi) dan Airport tax Jakarta. 

 Airport tax International (dapat berubah sewaktu-waktu). 

 Tiket penerbangan domestik IST – NAV. 

 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 30kg 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. 

 Asuransi Perjalanan GROUP (usia tertanggung di bawah 70 tahun). 

 2 Botol Air Mineral/ Peserta / Hari. 

 3 Kunjungan Compulsory Shop : Carpet, Jewellery, dan Leather. 

 Tour Leader dari Indonesia. 

 

 
BIAYA TIDAK TERMASUK : 

 Asuransi Perjalanan ZURICH INSURANCE INDIVIDU 

 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. 

 Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan. 

 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. 

 Tips untuk Lokal Guide, Tour Leader, Pengemudi : USD 62/PAX (Dibayarkan pada 

saat tour berlangsung ke Tour Leader)  

 Tips untuk Pelayan restoran, dan Porter (jika ada) di Hotel dan Bandara. 

 Travelling Bag. 

 PPN 1%. 

 

 

SYARAT & KETENTUAN : 

 Harga berdasarkan 20 Peserta Dewasa + 1 Tour Leader. 

Note : Jika block untuk incentive, minimal 25 Peserta Dewasa + 1 Tour Leader. 

 Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) 

per-peserta minimal IDR 10.000.000 + Biaya Visa (jika ada). 

 Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi 

dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum 

keberangkatan. 

 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. 

 Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang 

tercantum di bagian harga tersebut di atas. 

 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. 

 Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, 

gangguan, 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. 

 Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan. 

 Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan. 

 Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal 

keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan, sbb : 

o Setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable) 

o 30 - 15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour 

o 14 - 06 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour 

o 05 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. 

 


