
10D Magnificent Winter Turkey
Singapore Airline

ISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE - KUSADARI - BURSA
Highlight Tour :Mt. ULUDAG INCLUDED CABLE CAR , BOSPHORUSE CRUISE, INDONESIAN FOOD 1X , EPHESUS CITY ,

COTTON CASTLE , UNDERGROUND CITY , TOPKAPI PALACE
Tanggal Keberangkatan: 28 Jan 2022

Hari 01 : BERKUMPUL DI JAKARTA
Hari ini Anda akan memulai perjalanan dengan berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan penerbangan ke kota
Istanbulmelalui Singapore.

Hari 02 : JAKARTA - SINGAPORE - ISTANBUL
Setibanya di Istanbul, Anda akan diajak mengunjungi Blue Mosque yaitu mesjid bersejarah di Istanbul dengan interior dinding dihiasi keramik
berwarna biru, Hippodrome yaitu tempat berlangsungnya lomba kuda pada jaman kerajaan Constantinopel, Topkapi Palace yaitu Istana
kesultanan pada jaman kerajaan Ottoman dan Hagia Sophia yang dahulu sebuah Gereja Orthodok kemudian berubah fungsi menjadi mesjid.
(MS/MM)

Hari 03 : ISTANBUL – ANKARA - CAPPADOCIA
Perjalanan hari ini menuju ibukota Turki di Ankara, Anda akan diajak untuk orientasi kota untuk melihat situs arkeologi dengan bangunan
kunonya, Attaturk Mausoleum yaitu makam Mustafa Kemal Attaturk seorang pemimpin perang kemerdekaan Turki dan Salt Lake yaitu sebuah
danau tertutup yang dikelilingi oleh daratan tinggi, salah satu tempat garam tertinggi di dunia. Kemudian dilanjutkan untuk bermalam di
Cappadocia. (MP/MS/MM)

Hari 04 : CAPPADOCIA
Pagi hari Anda akan diajak untuk mengikuti tour tambahan Hot Air Balloon (Optional) dimana Anda bisa meliha keindahan kota Cappadocia dari
ketinggian (jika cuaca memungkinkan). Anda juga akan diajak menuju Underground City, kota bawah tanah dengan bangunan unik yang dibuat
untuk alasan keamanan, Goreme Valley bangunan unik dengan formasi batuan peninggalan Romawi berbentuk rumah dan gereja. Tak
ketinggalan Pigeon Valley, Uchisar Castle Village yaitu benteng batuan alam di dataran tertinggi di Cappadocia. (MP/MS/MM)

Hari 05 : CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Konya untuk orientasi kota mengunjungi Mevlana Museum makam tokoh penting Muslim di
Turki bernama Jalal Ad din Muhammad Rumi dan tempat berkembang aliran sufi. Anda juga akan diajak untuk photo stop di Caravansarai yang
dahulu merupakan tempat singgah bagi para pedagang yang melalui jalur silk road. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Pamukkale untuk
bermalam. (MP/MS/MM)

Hari 06 : PAMUKKALE - KUSADASI
Hari ini Anda akan diajak untuk menungunjungi Hierapolis Ancient City yang merupakan kota tua peninggalan Romawi dan salah satu warisan
alam yang unik dan indah yaitu Cotton Castle yang dulunya merupakan pemandian air panas yang terbentuk secara alami dan bertingkat-tingkat.
Perjalanan dilanjutkan menunju Kusadasi. (MP/MS/MM)

Hari 07 : KUSADASI - BURSA
Perjalanan hari ini Anda akan menuju Ephesus untuk melihat kota tua jaman Romawi dan sisa bangunan seperti Celsus Library, Odeon Theatre,
dan photostop di Virgin Mary Statue. Kemudian melanjukan perjalanan ke Bursa untuk mengunjungi Grand Mosque, Green Mosque & Tomb,
Silk Market dan Turkish Delight Shop. Anda juga akan diajak mengunjungi Gunung Uludag (termasuk Cable Car) yang terkenal sebagai tempat
ski resort Negara Turki, disana Anda dapat bermain salju atau ski (tidak termasuk peralatan). Setelah itu bermalam di Bursa. (MP/MS/MM)

Hari 08 : BURSA – ISTANBUL
Setelah santap pagi, Anda akan melanjutkan perjalanan sambil menikmati panorama indah menuju Istanbul untuk mengunjungi bukit Pierre Loti
dimana Anda dapat melihat keindahan kota Istanbul dari atas bukit dan anda juga akan melihat keindahan dari bangunan Eyup Mosque.
Selanjutnya Anda akan diajak untuk berbelanja di Grand Bazaar yang merupakan salah satu kompleks perbelanjaan tertutup terbesar dan tertua
di dunia (tutup pada hari Minggu). (MP/MS/MM)

Hari 09 : ISTANBUL - SINGAPORE
Setelah santap pagi, Anda akan diajak untuk mengelilingi Selat Bosphorus dengan menggunakan Bosphorus Cruise. Setelah itu, Anda
mengunjungi pusat perbelanjaan di Taksim Square. Kemudian Anda akan diantar menuju Istanbul Ataturk International Airport untuk
penerbangan kembali ke Jakarta. (MP/MS)

Hari 10 : SINGAPORE - JAKARTA
Hari ini Anda tiba di Jakarta. Dengan demikian berakhirlah perjalanan anda dengan membawa penuh kenangan bersama HIS Travel Indonesia.
Sampai Jumpa lagi pada kesempatan tour kami yang lain.



HARGA TOUR SESUAI DENGAN SYARAT MINIMAL 20 PESERTA
Price in IDR Valid Until Dec 2021

Adult
Child

Airport Tax
International Visa Single SuppAge. (2 - 11 y.o)

Twin Share Extra Bed No Bed

11,599,000 11,299,000 11,099,000 Included Included 4,500,000

*Price is subject to change without any prior notice
*Object tourism, Flight & Schedule is subject to change depend on situation of covid-19 in destination country

Harga tour termasuk:
Ticket pesawat udara p.p kelas ekonomi dengan Singapore Airline berdasarkan kondisi tiket group.
Airport Tax Internasional & Fuel Surcharge.
Penginapan Hotel 4* & 5*.
Makan sesuai dengan keterangan yang tercantum didalam acara perjalanan (MPagi/ MSiang / MMalam)
Objek wisata sesuai dengan keterangan yang tercantum didalam acara perjalanan.
Asuransi Perjalanan Perlindungan Covid-19 (pertanggungan sampai dengan usia 69 tahun)
Toko wajib : Leather, Textile, Carpet, Turkish Delight, Jewellery, Pottery.
Tipping Tour Leader, Local Guide & Driver.
Tipping Untuk Porter Hotel.
Koper berukuran kabin.
Pengurusan Visa Turkey.
PPN 1%

Harga tour belum termasuk:
Pembuatan atau perpanjangan Paspor.
Belum termasuk tipping porter Airport Istanbul.
Biaya Test PCR di Indonesia (72 Jam sebelum keberangkatan)
Biaya Test PCR di Turkey pada saat kepulangan.
Pengeluaran yang bersifat pribadi antara lain, mini bar, laundry, pemakaian telepon, room service, tour tambahan dll.
Biaya Test PCR 2x & karantina pada saat tiba di Jakarta*(Mengacu pada aturan SE Satgas Covid-19 RI)
Hal-hal lain yang tidak tercantum pada itinerary tour.

 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
A. PENDAFTARAN, PASSPORT, VISA DAN DOKUMEN PERJALANAN

1. Calon peserta wajib membayar Down Payment (DP/Uang Muka) sebesar Rp 5.000.000/Orang.
2. Uang DP yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan (non-refundable)
3. Pendaftaran tanpa disertai uang deposit bersifat tidak mengikat
4. Pergantian atau Perubahan Nama peserta hanya bisa dilakukan apabila mendapatkan persetujuan dari pihak Airline, biaya yang timbul

akan dibebankan kepada peseta yang melakukan Pergantian atau Perubahan Nama
5. Keberangkatan rombongan minimal 20 peserta, jika peserta kurang dari 20 orang, HIS Travel berhak melakukan penyesuaian harga tour.
6. Jadwal perjalanan dan tanggal keberangkatan dapat berubah sesuai dengan kondisi demi kelancaran pelaksanaan tour.
7. Harga tour dapat berubah sewaktu waktu bilamana terjadi perubahan kurs mata uang asing atau kenaikan harga tiket pesawat, surcharge

( biaya tambahan ) di periode convention dan fair dikota/negara tujuan selama group belum berangkat.
8. Harga tour belum termasuk biaya yang dapat timbul apabila peserta melakukan deviasi tiket penerbangan dan juga acara tour.
9. Dalam hal visa ditolak, peserta tetap dikenakan biaya deposit pembukuan dan adiministrasi tiket yang terjadi dikarenakan adanya batas

waktu dalam penerbitan tiket group.
10. Pelunasan pembiayaan tour dilakukan Max. 20 Hari sebelum tanggal keberangkatan
11. Pendaftaran yang dilakukan kurang dari 20 Hari sebelum tanggal keberangkatan harus langsung melakukan pelunasan dari biaya tour
12. Bagi peserta yang berusia diatas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh dan indera, atau keterbatasan secara mental

wajib di dampingi oleh anggota keluarga yang bertanggung jawab terhadap peserta tersebut selama tour berlangsung

B. BIAYA PEMBATALAN
1. Pembatalan diatas 60 Hari dari tanggal keberangkatan : Deposit non-refund
2. Pembatalan kurang dari 45-30 hari dari tanggal keberangkatan : 50% dari total harga tour
3. Pembatalan kurang dari 30-15 hari dari tanggal keberangkatan : 80% dari total harga tour
4. Pembatalan kurang dari 15 hari dari tanggal keberangkatan : 100% dari harga tour
5. Refund bagi peserta yang terkena virus Corona mengikuti kebijakan pihak Airlines, dan Hotel di setiap Negara Tujuan
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