
BEAUTIFUL TURKEY TULIP 
10 Hari / 07 Malam – Etihad Airways 

 

 

Istanbul – Bursa – Kusadasi – Pamukkale – Konya – Cappadocia – Ankara 

– Bolu/Izmit 

Tanggal Keberangkatan : 2, 9, 16, 23, 30 April 2020 

 

 

Tour termasuk : Bosphorus Cruise, Hagia Sophia, Ephesus Ancient City, Ataturk Mausoleum, Emirgen Park, 

Asuransi Perjalanan 

 

 
HARI 01 : BERKUMPUL DI JAKARTA 
Hari ini berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta 
untuk penerbangan menuju Turkey dengan kota tujuan 
pertama adalah Istanbul, melalui kota Abu Dhabi. 

 

HARI 02 : JAKARTA – ABU DHABI – ISTANBUL 
EY 471 CGK AUH 00.40-06.05 

EY 097 AUH IST 09.30-13.30 
Hari ini Anda tiba di Istanbul, Anda akan langsung diajak untuk 
mengikuti Bosphorus Cruise untuk menyusuri selat Turkey yang 
memisahkan benua Eropa dan Asia. Selanjutnya Anda akan 
diajak untuk berbelanja di Istiklal Street dan Taksim Square. 
Setelah makan malam Anda akan diantar menuju hotel untuk 
beristirahat. (MM) 
Hotel: Hampton by Hilton / setaraf 

 
HARI 03 : ISTANBUL – BURSA – KUSADASI 
Setelah santap pagi Anda akan diantar menuju Kusadasi dengan 
bus wisata, melalui Osmangazi Bridge. Anda akan diajak untuk 
mengunjungi Cumalikizik Traditional Ottoman Village. Setelah 
santap siang perjalanan dilanjutkan dimana Anda akan diajak 
untuk berbelanja di Silk Market dan Turkish Delight Shop. 
(MP/MS/MM) 
Hotel: Royal Palace Hotel / setaraf 

 

HARI 04 : KUSADASI – PAMUKKALE 
Pagi ini perjalanan Anda dimulai dengan mengunjungi Ephesus 
Ancient City yang merupakan kota Yunani Kuno yang kemudian 
menjadi kota Romawi dan terletak di pesisir barat Asia Kecil. 
Kemudian mengunjungi Isa Bey Mosque dan Turkish Leather 
Outlet. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Pamukkale 
dengan bus wisata, setibanya di Pamukkale Anda akan diantar 
untuk mengunjungi Hierapolis Ancient City yang merupakan 
permandian air panas di masa Yunani Kuno dan mengunjungi 
Cotton Castle. (MP/MS/MM) 
Hotel: Tripolis Hotel / setaraf 

 
HARI 05 : PAMUKKALE – KONYA – CAPPADOCIA 
Hari ini Anda akan diantar menuju Cappadocia melalui kota 
Konya. Setibanya di Konya Anda akan diantar untuk 
mengunjungi Mevlana Museum yang merupakan makam Jalal 
ad-Din Muhammad dan photostop di Sultanhani Caravanserai 
yang dahulu merupakan hotel gratis di perlintasan jalur sutra. 
Perjalanan dilanjutkan menuju Cappadocia, setibanya di 

 

Cappadocia Anda akan diantar menuju hotel untuk beristirahat. 
(MP/MS/MM) 
Hotel: Stone Concept Hotel / setaraf 

 

HARI 06 : CAPPADOCIA 
Pagi ini Anda akan diantar untuk mengunjungi Underground 
City, Goreme Valley dan Avanos Pottery Village. Setelah makan 
siang Anda akan diantar untuk mengunjungi Pasabag, Pigeon 
Valley, Uchisar Castle Village yang sering disebut Istana Batu 
dan kembali diajak berbelanja di Turkish Handicraft & Carpet 
Manufacturer. (Di pagi hari dapat mengikuti optional tour: Hot 
Air Baloon). (MP/MS/MM) 

 
HARI 07 : CAPPADOCIA – ANKARA – BOLU/IZMIT 
Setelah santap pagi Anda akan diantar menuju Ankara dimana 
Anda akan diajak untuk mengunjungi Salt Lake dan Ataturk 
Mausoleum yang adalah makam Mustafa Kemal Ataturk, 
pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Perjalanan 
dilanjutkan menuju Bolu/Izmit dimana Anda akan bermalam. 
(MP/MS/MM) 
Hotel: Tarihi Emniyet Hotel / setaraf 

 
HARI 08 : BOLU/IZMIT – ISTANBUL 
Hari ini Anda akan diantar kembali menuju kota Istanbul dengan 
menggunakan bus wisata. Setibanya di Istanbul Anda akan 
diantar untuk mengunjungi Emirgen Park, Anda dapat 
menikmati keindahan bunga tulip yang bermekaran. 
Selanjutnya Anda diajak mengunjungi Topkapi Palace, 
Hippodrome, Blue Mosque dan Hagia Sophia yang dahulunya 
adalah sebuah gereja namun dialihfungsikan menjadi masjid 
pada masa pemerintahaan Ottoman. (MP/MS/MM) 

Hotel: Hampton by Hilton / setaraf 
 

HARI 09 : ISTANBUL – ABU DHABI 
EY 096 IST AUH 14.50-20.30 
Hari ini acara bebas hingga waktunya Anda akan diantar kembali 
menuju bandara untuk penerbangan menuju tanah air, Jakarta. 
(MP) 

 
HARI 10 : ABU DHABI – JAKARTA 
EY 474 AUH CGK 03.05-14.55 
Tiba di Jakarta, dengan demikian berakhirlah acara tour kita 
yang penuh kenangan. Terima kasih atas partisipasi Anda dan 
sampai jumpa lagi di lain kesempatan bersama My Tours. 



BEAUTIFUL TURKEY TULIP 
10 Hari / 07 Malam – Etihad Airways 

 

 

 
 

Tour termasuk : Bosphorus Cruise, Hagia Sophia, Ephesus Ancient City, Ataturk Mausoleum, Emirgen Park, 

Asuransi Perjalanan 

 

 
HARGA TOUR MINIMAL 35 ORANG DEWASA 

 

Dewasa 
Twin/Triple Sharing 

(No Extra Bed) 

Anak-Anak (2-9 Tahun) Single 
Supplemnet 

Airport Tax 
& Flight 

Insurance 

 

Visa Turkey 
 

Tipping 
Twin Bed Extra Bed No bed 

IDR 16,999 JT IDR 16,999 JT IDR 15,999 JT IDR 14,999 JT IDR 3,999 JT TERMASUK TERMASUK IDR 900* 

* Harga dapat berubah sewaktu-waktu selama belum ada Deposit ( Uang Muka Pendaftaran ) CL281019 
** Tidak tersedia extra bed (triple = double queen) 

 
Biaya tour termasuk : 

 Tiket pesawat udara p.p kelas ekonomi dengan Etihad Airways berdasarkan kondisi tiket group. 

 Airport Tax International & Fuel Surcharge. 

 Akomodasi hotel bintang 3/4 *, termasuk makan pagi. 

 Makan sesuai keterangan yang tercantum di dalam acara perjalanan (MP-Makan Pagi / MS-Makan Siang / MM-Makan Malam). 

 Transportasi dan acara tour sesuai di dalam acara perjalanan. 

 Visa Turkey proses normal/biasa. 

 Tas Lipat. 

 Asuransi Perjalanan (pertanggungan hingga 80 tahun). 

 PPN 1%. 

Biaya tour tidak termasuk : 
 Tipping Driver, Local Guide dan Tour Leader. 
 Biaya pembuatan dokumen perjalanan (Passport). 
 Pengeluaran pribadi seperti : mini bar, room service, telpon, laundry, tambahan makanan dan minuman di restoran dll. 

 Tour tambahan (optional) yang mungkin diadakan selama perjalanan. 

 Biaya kelebihan berat barang-barang bawaan (excess baggage). 

 Bea Masuk bagi barang-barang yang dikenakan Bea Masuk oleh Duane di Jakarta maupun di negara-negara yang dikunjungi. 

 
Syarat-syarat dan Ketentuan: 

 Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (deposit non refundable) per peserta Rp  5.000.000 dan biaya visa 
(jika ada) 

 Semua peserta di lindungi oleh Asuransi Perjalanan berdasarkan ketentuan polis Group. 

 Apabila objek wisata / atraksi tour tidak beroperasi dikarenakan bencana alam, perang, wabah penyakit, aksi teroris, 
atau keadaan force majeure lainnya maka, tidak ada pengembalian uang (non-refundable). 

 Bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan 
sehubungan dengan tenggat waktu yang ditentukan perusahaan penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat 
dikembalikan dan peserta tetap dikenakan denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi terkait  pihak 
airlines, hotel dan agen di luar negeri. 

 Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, pihak Mytours berhak untuk menerbitkan tiket 
pesawat, kereta api dan transportasi lainnya, akomodasi, tiket masuk objek wisata tanpa melakuka n konfirmasi lisan 
maupun tertulis kepada pendaftar yang telah melakukan deposit. 

 Pihak Mytours berhak untuk mengganti hotel lain yang setaraf, jika hotel sudah penuh & apabila dalam periode tour di 
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kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran/konferensi maka akan diganti dengan hotel lain di kota 
terdekat. 
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Tour termasuk : Bosphorus Cruise, Hagia Sophia, Ephesus Ancient City, Ataturk Mausoleum, Emirgen Park, 

Asuransi Perjalanan 

 

 
 Airport tax Intl & fuel surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan. 

 Pihak Mytours berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya jika terjadi kenaikan harga tour, airport tax, dll kepada 
calon Peserta. 

 Keberangkatan rombongan minimal 20 peserta, jika kurang dari 20 orang Mytours berhak melakukan penyesuaian harga 
tour dan menagih nya kepada peserta tour. 

 Jadwal tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa mengurangi isi dalam 
acara tour tersebut. 

 Jika terjadi pembatalan/pindah tanggal/pindah acara tour oleh peserta sebelum tanggal keberangkatan maka biaya 
pembatalan akan mengacu pada peraturan sbb: 

o Setelah pendaftaran : Uang Muka pendaftaran : (Non Refundable) 
o 30 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari biaya tour 
o 14 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 75% dari biaya tour 
o Kurang dari 7 hari kalender sebelum  tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour 

 Apabila terjadi force majeur/kondisi diluar kendali (bencana alam, pemogokkan, kehilangan, kerusakan, keterlambatan 
sarana angkutan/transportasi,dll) yang dapat mempengaruhi acara tour menjadi berubah dan segala pengeluaran 
tambahan bersifat non refundable. 

 Pelunasan biaya tour paling lambat 14hari sebelum tanggal keberangkatan. 

 Bagi peserta yang menempati kamar Triple (1 kamar ditempati 3 orang), kami tidak menjamin mendapat 3 tempat tidur 
yang terpisah, tergantung dari kondisi hotel yang ada (bisa berupa 1 tempat tidur /kasur tambahan/sofa bed) dan tidak 
mendapat pengurangan biaya. 

 Bagi pendaftar yang berusia di atas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau indera atau 
keterbatasan secara mental, wajib didampingi oleh anggota keluarga, teman atau saudara yang akan bertanggung jawab 
selama perjalanan tour. 

 Single supplement adalah biaya untuk 1 orang yang menempati 1 kamar sendiri. 

 Membayar tipping standard untuk pekerja pariwisata (Local Guide, Supir & Tour Leader) bersifat wajib. 

 
 

**Dengan membayar Deposit Tour Anda dianggap telah memahami dan menerima kondisi diatas** 
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