
	

10D	TULIP	OF	TURKEY		
27	Mar	–	05	Apr	2020	

	
	
Hari	1	(27	Mar):	JAKARTA	–	ISTANBUL		BY	TK	57	(21:00-05:00+1)															
Malam	hari	berkumpul	di	Bandara	untuk	menuju	Istanbul	memulai	perjalanan	
wisata	keliling	Turki.		
	
Hari	2	(28	Mar):	ISTANBUL	-	BURSA	
Setibanya	 di	 Istanbul	 Ataturk	 International	 Airport,	 Anda	 diajak	 menuju	 kota	
Bursa	 untuk	 mengunjungi/melewati:	 Grand	 Mosque,	 Green	 Mosque,	 Green	
Tomb	dan	Silk	Market.	Dilanjutkan	dengan	check	in	hotel	
Hotel:	Tiara	Thermal	Hotel*4	atau	setaraf	
	(Makan	Siang,	Makan	Malam)	
	
Hari	3	(29	Mar):		BURSA	–	IZMIR	-	KUSADASI	
Pagi	 hari	menuju	 Izmir	 untuk	 city	 tour	 Izmir	by	 the	Bay.	 Kemudian	 dilanjutkan	
menuju	 Kusadasi	 untuk	 mengunjungi	 House	 of	 Virgin	 Mary	 yang	 dipercaya	
sebagai	tempat	tinggal	Bunda	Maria	dan	Leather	Factory	khas	Turki.	
Hotel	:	Marina	Hotel	*4	atau	setaraf	
(Makan	Pagi,	Makan	Siang,	Makan	Malam).	
	
Hari	4	(30	Mar):	KUSADASI	-	PAMUKKALE	
Setelah	 makan	 pagi,	 mengunjungi	 Ephesus	 City,	 salah	 satu	 kota	 kuno	 dengan	
peninggalan	kebudayaan	Romawi	&	Yunani	terbesar.	Sore	hari	menuju	Pamukkale,	
dimana	 Anda	 akan	 melihat	 Cotton	 Castle	 dan	 sisa	 reruntuhan	Hierapolis	 yang	
berada	di	kota	ini.	
Hotel	:	Tripolis	Hotel	4*	atau	setaraf	
(Makan	Pagi,	Makan	Siang,	Makan	Malam).	
	
Hari	5	(31	Mar):	PAMUKKALE	-	KONYA	-	CAPPADOCIA		
Setelah	 makan	 pagi	 perjalanan	 dilanjutkan	 ke	 menuju	 Cappadocia.	 Dalam	
perjalanan	Anda	akan	singgah	sejenak	di	kota	Konya	untuk	mengunjungi	Mevlana	
Museum	dan	Kemudian	photo	stop	di	Caravanserai,	yang	dahulu	sebagai	tempat	
perhentian	 para	 pedagang.	 	 Perjalanan	 dilanjutkan	menuju	 ke	 Cappadocia	 untuk	
bermalam.	
Hotel	:	Avrasya	Hotel	4*	atau	setaraf	
(Makan	Pagi,	Makan	Siang,	Makan	Malam).	
	
Hari	6	(01	Apr):	CAPPADOCIA	
Setelah	makan	pagi,	Anda	akan	orientasi	di	kota	Cappadocia	dengan	mengunjungi	
Goreme	Open	Air	Museum,	Underground	City	yang	merupakan	kota	bawah	tanah	
yang	di	Turkey,	photostop	di	Valley	Birds	&	Uchisar	dan	Pasabag.		
Hotel	:	Avrasya	Hotel	4*	atau	setaraf	



	

(Makan	Pagi,	Makan	Siang,	Makan	Malam).	
	
Hari	7	(02	Apr):	CAPPADOCIA	-	ANKARA	-	BOLU	
Hari	 ini	 perjalanan	 dilanjutkan	 menuju	 Bolu,	 stop	 over	 di	 Salt	 Lake.	 Kemudian	
menuju	 Ankara	 untuk	 mengunjungi	 Mausoleum	 of	 Atatürk	 yang	 merupakan	
makam	 dari	 Presiden	 pertama	 Turkey	 yaitu	 Mustafa	 Kemal	 Attaturk.	 Kemudian	
menuju	Bolu	untuk	bermalam.	
(Makan	Pagi,	Makan	Siang,	Makan	Malam).	
Hotel	:	Soylu	Hotel	*4	atau	setaraf		
	
Hari	8	(03	Apr):	BOLU	-	ISTANBUL	
Setelah	sarapan	pagi,	perjalanan	menuju	Istanbul	untuk	menikmati	keindahan	kota	
Istanbul	 dengan	 mengikuti	 Bosphorus	 Cruise.	 Siang	 hari	 dilanjutkan	 berbelanja	
Oleh-oleh	khas	Turkey	di	Grand	Bazaar	dan	Spice	Market.		
(Makan	Pagi,	Makan	Siang,	Makan	Malam).	
Hotel:	Golden	Way	Hotel*4	atau	setaraf	
	
Hari	9	(04	Apr):		ISTANBUL		
Hari	 ini	Anda	akan	diajak	mengunjungi/melewati:	Blue	Mosque	–	yang	dibangun	
sejak	 tahun	 1616,	 Hippodrome	 Square,	 Topkapi	 Palace	 ,	 Hagia	 Sophia	 yang	
dahulu	 merupakan	 Gereja	 pada	 masa	 Byzantium	 dan	 dirubah	 menjadi	 Mesjid..	
Kemudian	dilanjutkan	menuju	Emirgan	Park	untuk	melihat	Tulip	Festival	dimana	
asal	 muasal	 bunga	 tulip	 berasal	 dari	 Turki.	 Setelah	 makan	 malam	 Anda	 diantar	
menuju	Bandara	untuk	penerbangan	kembali	menuju	Tanah	Air.	
	(Makan	Pagi,	Makan	Siang,	Makan	Malam)	
	
Hari	10	(05	Apr):	ISTANBUL	-	JAKARTA	BY	TK	56	(02:20-18:00)	
Tiba	di	Jakarta	sore	hari.	Sampai	jumpa	di	trip	Lavista	Tour	berikutnya	
	

Harga	Dewasa		
(Twin/Triple	Sharing)	

Minimal	20	orang	Dewasa	 Minimal	15	orang	Dewasa	

Harga	Tour	&	Intl	Apt	Tax	 Rp	20.500.000	 Rp	21.000.000	

Tipping	(TL,	Guide,	Driver)	 Rp	1.000.000	 Rp	1.000.000	

Single	Supplement	(bila	
sekamar	sendiri)	

Rp	2.900.000	 Rp	2.900.000	

Travel	Insurance	 Rp	400.000	 Rp	400.000	

Visa	Turki	 Rp	600.000	 Rp	600.000	

** Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kurs pada saat pelunasan. 
** Compulsory 3 shopping stop: Carpet, Jewelry, Leather 
	
	



	

Inclusions:	
• International	Air	Ticket	CGK-IST-	CGK	by	TURKISH	AIRLINES	on	economy	

class	(group	ticket,	subject	to	change	based	on	availability)	
• Bagasi	30	kg	per	peserta	untuk	pesawat	international	
• Hotel	Accommodation		based	on	twin	sharing	
• Meals	as	specified	in	the	itinerary	(1x	Chinese	meal)	
• All	transfer	by	A/C	coach	
• Entrance	Fee	as	per	itinerary	above	
• Airport	Handling	in	Jakarta	(exclude	passport	stamp)	
• Experienced	and	Professional	Tour	Leader		
• 2	botol	mineral	water	per	hari	

	
	

Exclusions:	
• Paspor		
• Tipping	for	Tour	Leader,	Local	Guide,	Driver	
• Airport	Porter	Fee	
• Travel	Bag	
• Extra	Personal	Expenses	such	as	telephone	charges,	room	services,	baggage				

overweight,	etc.	
	

Terms	&	Condition:	
• Uang	 muka	 pendaftaran	 sebesar	 Rp	 5,000,000	 /	 peserta	 beserta	 surat	

penunjukkan	dari	perusahaan.	
• Pelunasan	dilakukan	paling	lambat	2	minggu	sebelum	keberangkatan.	
• Harga	 penawaran	 di	 atas	 masih	 bisa	 berubah	 sewaktu-waktu	 tergantung	

pada	ketersediaan	seat	pesawat	dan	hotel	
• Kenaikan	airport	tax	sebelum	pelunasan	menjadi	tanggungan	peserta		
• Biaya	pembatalan	oleh	peserta	dalam	waktu	:	

a.	15	-	30	hari	sebelum	keberangkatan	dikenakan	biaya	50%	dari	harga	tour	
b.	7	–	15	hari	sebelum	keberangkatan	dikenakan	biaya	80%	dari	harga	tour	
c.	Kurang	dari	7	hari	sebelum	keberangkatan	dikenakan	biaya	100%	dari					
harga	tour		

• Dalam	 keadaan	 Force	 Majeur	 karena	 bencana	 alam,	 kerusuhan,	 suasana	
mencekam	 dan	 lain-lain,	 rencana	 perjalanan	 dapat	 diubah	 baik	 susunan	
maupun	 jadwalnya,	 hal	 ini	 demi	 kepentingan	 dan	 keamanan	 seluruh	
peserta.	Dalam	hal	 ini	kami	 tidak	bertanggung	 jawab	dalam	pengembalian	
biaya	atau	uang	atas	service	yang	sudah	dibayarkan	yang	tidak	digunakan,	
termasuk	dan	tidak	terbatas	pada	biaya	tambahan.	

• Demi	 kelancaran	 tour,	 acara	 perjalanan	 dapat	 berubah	 tanpa	mengurangi	
objek	perjalanan.	


