
 
 

10D CONSORTIUM MONO TURKEY plus BOSPHORUS CRUISE by SQ 

Dep 08 Jul 2022 

  
 
Hari 1: 08 Jul 2022 
JAKARTA – SINGAPORE | SQ 965 08JUL CGKSIN 1900 2150 
Sore hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk penerbangan 
menuju Istanbul melalui Singapore. Bermalam di pesawat. 

 
Hari 2: 09 Jul 2022 L, D 
SINGAPORE – ISTANBUL | SQ 392 09JUL SINIST 0145 0745 
Selamat datang di Istanbul! 
Setibanya di Istanbul, Anda akan diajak mengunjungi Sultan Ahmed Mosque yang lebih dikenal dengan sebutan Blue 
Mosque berdasarkan warna dinding interior masjid ini, cantiknya masjid ini dengan lima kubah utama dan enam 

minaret serta delapan kubah sekunder akan memukau Anda, Hippodrome Square pada saat Kekaisaran Bizantium 

merupakan pusat olahraga dan sosial, Hagia Sophia ( tutup setiap hari Senin ) yang dulunya merupakan gereja dan 

kemudian berubah menjadi masjid. Kemudian Anda juga diajak untuk mengunjungi Topkapi Palace (only first yard - 

Tutup Setiap Hari Selasa), istana Kesultanan Ottoman jaman dahulu.Hingga waktunya, Anda diantar menuju hotel untuk 

beristirahat. Bermalam di Istanbul atau sekitarnya. 
Hotel : Clarion Mahmutbey Hotel atau setaraf 
 
Hari 3: 10 Jul 2022 B, L, D 
ISTANBUL – BURSA – KUSADASI 
Setelah santap pagi di hotel, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Bursa. Setibanya, Anda akan diajak 
mengunjungi Grand Mosque atau Ulucamii Mosque yaitu masjid bersejarah yang memiliki 20 kubah dan 2 buah 
menara. Dilanjutkan ke Traditional Saffron and Herbal Shop, Silk Market – pasar sutra yang sudah terkenal sebagai 
pusat perdagangan sutra sejak jaman dahulu. Kemudian menuju Kusadasi untuk bermalam. 
Hotel : Ladies Beach atau setaraf 
 
Hari 4: 11 Jul 2022 B, L, D 
KUSADASI – PAMUKKALE 
Tour 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. 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. Hari ini Anda 
dapat mengunjungi Leather Store dan melihat koleksi jaket kulit. Bermalam di Pamukkale atau kota sekitarnya. 
Hotel : Tripolis Hotel atau setaraf 

 
Hari 5: 12 Jul 2022 B, L, D 
PAMUKKALE - KONYA – CAPPADOCIA 
Pagi hari Anda diajak ke Textile Factory Outlet sebelum perjalanan menuju Cappadocia, daerah bersejarah di Anatolia 
Tengah. Anda dapat mengunjungi Mevlana Museum, tempat seorang pujangga dan tokoh sufi Turki yakni Jalaludin 
Rumi mendirikan sekolah, serta menjadi tempat beliau dimakamkan. Setelah itu Anda dapat berfoto di Sultanhani 
Caranseray, bangunan yang mempertemukan para pedagang di masa lalu. Tiba di Cappadocia, Anda akan diantar 
menuju hotel untuk beristirahat. 
Hotel : Burcu Kaya / By Cappadocia Hotel atau setaraf 
 
Hari 6: 13 Jul 2022 B, L, D 



CAPPADOCIA 
Pagi hari Anda dapat mengikuti Optional Tour Hot Air Balloon. Pemandangan indah saat menaiki balon udara akan 
menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Setelah bersantap pagi, tour dilanjutkan dengan mengunjungi Underground 
City untuk melihat keunikan kota di bawah tanah. Selanjutnya mengunjungi Carpet House untuk melihat cara 
pembuatan karpet dan mengunjungi kerajinan Pottery dan Jewelery khas Turkey. Setelah santap siang, Anda akan 
diantar untuk berfoto dengan latar belakang Uchisar Castle. Kemudian melihat Pigeon Valley dan Avanos Village. 
Hingga waktunya, Anda diantar kembali menuju hotel untuk beristirahat dan bermalam. 
Hari 7: 14 Jul 2022 B, L, D 
CAPPADOCIA – ANKARA 
Dengan bus, Anda akan diajak untuk berfoto di Salt Lake yang merupakan danau air asin. Dilanjutkan dengan 

perjalanan menuju Ankara untuk mengunjungi Ataturk Mausoleum yang merupakan makam dari Mustafa Kemal 

Ataturk, pemimpin dari Perang Kemerdekaan Turki. Kemudian Anda akan diantar ke hotel untuk beristirahat. 

Bermalam di Ankara atau kota sekitarnya. 
Hotel : Sergah  Hotel atau setaraf 
 
Hari 8: 15 Jul 2022 B, L, D 
ANKARA – ISTANBUL 
Setelah bersantap pagi, dengan bus kembali ke Istanbul. Anda akan diajak mengikuti Bosphorus Cruise, selat di antara 
benua Asia dan Eropa. Anda akan menikmati pemandangan yang indah dengan melewati istana-istana dan 

bangunanbangunan dengan arsitektur khas Ottoman, benteng-benteng juga rumah kayu tradisional dan villa modern. 

Setelah itu Anda dapat mengunjungi Grand Bazaar (tutup setiap hari Minggu) untuk berburu souvenir khas Turki yang 

unik. Kemudian Anda dapat berjalan-jalan di Taksim Square untuk melihat Monument of Republic. Selanjutnya Anda 

dapat melakukan Test PCR yang merupakan salah satu persyaratan untuk penerbangan kembali ke Tanah Air. Hingga 
waktunya, Anda diantar menuju hotel untuk beristirahat. Bermalam di Istanbul atau sekitarnya. 
Hotel : Clarion Mahmutbey Hotel atau setaraf 
 
Hari 9: 16 Jul 2022 B 
ISTANBUL – SINGAPORE | SQ 391 16JUL ISTSIN 1325 0500+1 
Setelah santap pagi, Anda akan diantar menuju Bandara untuk penerbangan kembali menuju Jakarta melalui Singapore. 
Bermalam di pesawat. 
 
Hari 10: 17 JUL 2022    
SINGAPORE – JAKARTA | SQ 956 17JUL SINCGK 0925 1010 

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. 
  
Note: 
* Karena keterbatasan hotel & flight, susunan acara dapat berubah disesuaikan dengan hotel dan flight 

yg confirmed. 

* Sesuai ketentuan pemerintah Indonesia, setiap penerbangan masuk Indonesia diwajibkan 

melampirkan Test PCR (Swab Test) 48 jam sebelum keberangkatan dan untuk kepulangan akan 

dilakukan Test PCR di Istanbul (sekitar USD 35-45 /test).* Regulasi tour dapat berubah sewaktu-waktu 

mengikuti peraturan dari pemerintah. 
 ** Biaya test PCR di Indonesia & Turkey belum termasuk dalam biaya tour. 

 

Biaya Tour per-orang* 

Adult Twin  

Share  

 

IDR 

Child Twin                  

Share  

 

IDR 

Child Without  Bed  

 

IDR 

Single Supplement 

IDR 
 

10,390,000 10,390,000 9,890,000 8,990,000  

* Acara perjalanan, Harga Tour / Visa / Apt Tax & YQ serta flight detail dapat berubah sewaktu-



waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut.  

Harga Termasuk 

1. Ticket pesawat udara p.p. kelas ekonomi, non-endorsable, non-refundable & non-reroutable 

berdasarkan harga group / promosi). 

2. Airport tax International, fuel surcharge, dan tax lainnya (dapat berubah sewaktu-waktu). 

3. Penginapan di hotel berdasarkan 2 (dua) orang dalam 1 kamar (twin sharing). 

4. Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum dalam acara perjalanan. (MP – 

Makan Pagi; MS – Makan Siang; MM – Makan Malam). 

5. Berat maksimum sebesar 25 kg 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. 

6.  Tour Leader dari Indonesia. 

7. Asuransi Perjalanan Group cover Covid-19 ( usia tertanggung maksimal 69 tahun ) 

Harga Tidak Termasuk  

1. Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa, entry permit, dll. 

2. Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service, laundry, mini bar, tambahan makanan dan 

minuman serta pengeluaran lainnya. 

3. Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 20 kg), Biaya bea masuk yang 

dikenakan oleh duane di Jakarta maupun di negara yang dikunjungi. 

4. Biaya Single Supplement bagi peserta yang menempati 1 kamar sendiri. 

5. Traveling bag. 

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

7. Tips untuk Tour Leader, Lokal Guide & Driver = Usd 70/orang 

8. Biaya PCR (Swab) Test di Indonesia (keberangkatan) dan di Istanbul ( kepulangan ) 

9. Hotel Karantina di Jakarta ( apabila diperlukan ) 

10. PPN 1.1% 

Terms and Conditions 

11. Minimal keberangkatan 20 peserta dalam 1 bus. 

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

per-peserta minimal IDR 7.000.000 + Biaya Visa (jika ada).  

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

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

14. 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. 

15. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta. 

16. 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. 

17. 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. 

18. Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan. 

19. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan. 

20. Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan 

akan dikenakan biaya pembatalan, sbb :  

1. setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable) 

2. 27 - 12 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour 

3. 11 - 03 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour 

4. 02 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour 

21. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami 

dan menerima syarat & kondisi di atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


