
 
 

 

MONO TURKEY 10 HARI 07 MALAM 
By TURKISH  

 

Hari 01 : JAKARTA – ISTANBUL  29 October 2019     

Berkumpul di Bandara International Soekarno Hatta, Jakarta 3 (tiga) jam sebelum keberangkatan untuk 

penerbangan dari Jakarta menuju Istanbul . setibanya di Aiport Istanbul anda akan kami jemput 

kemudian menuju Hotel .  

 

Hari 02 : ISTANBUL CITY TOUR   30 October  2019           

setibanya di Aiport Istanbul anda akan kami jemput  oleh Guide Kami langsung mulai city tour di Istanbul, 

Kita mengujungi Masjid biru, Hagia Sophia, Hippdorome Square, Istana Topkapı, kemudian kita 

menuju ke Hotel.check in hotel Bermalam di Istanbul Asia. (Makan Pagi, Makan Siang & Makan Malam) 

 

Hari 03 : BURSA - KUSADASI  31 October  2019       

Setelah sarapan pagi, city tour of Bursa, Kota ini biasanya dikenal dengan nama "Green Bursa" karena 
vegetasinya yang rimbun dan hutan yang luas yang memberikan udara segar. Bursa terkenal dengan 
tekstil dan industri lainnya. Bursa juga memiliki, Nuansa Religi karena Sultan Ottoman Pertama 
dimakamkan di sana. Mengunjungi Ulu Mosque dan Green Mosque yang mencerminkan gaya 
Kekaisaran Ottoman. Mengunjungi Turkish Delight Shop “Munira”. Kemudian perjalanan dilanjutkan 
menuju Kusadasi . Makan malam dan bermalam di Hotel di Kusadasi. (Makan Pagi, Makan Siang & 
Makan Malam) 
 

Hari 04 : EPHESUS – KUSADASI – PAMUKKALE 01 November 2019     
Setelah sarapan pagi lanjutkan ke kota kuno terbaik di Asia Minor, di mana kita bisa berjalan di jalan 
marmernya ke Perpustakaan Celcius, Odeon, Teater Besar, Kuil Hadrian, Bath Romawi. kita juga 
berkesempatan melihat Fashion show produk kulit berkualitas tinggi buatan Turki. Kemudian 
perjalanan dilanjutkan menuju Pamukkale. Kota Kota Kuno Hierapolis, yang dikenal dengan 
pemandian air panas dan pusat kesehatannya. Setelah itu, mengunjungi ke "Cotton Castle" atau 
keajaiban alam menakjubkan Pamukkale dan keajaiban dengan air terjun putih yang indah, stalaktit 
dan kolam alami yang terbentuk berabad-abad oleh saluran air yang dilengkapi dengan garam 
berkapur, dari sumber air panas. Check in Hotel di Pamukkale. (Makan Pagi, Makan Siang & Makan 
Malam) 
  

Hari 05 :PAMUKKALE – KONYA   02 November 2019     

Sesudah sarapan di Hotel, Berangkat ke Cappadocia via Konya, Kita mengunjungi Mevlana Museum di 
Konya, Masjid dan Makam Syams Tebrizi, Makam Shadrudin Qunawi, check in Hotel. Bermalam di 
Konya . (Makan Pagi, Makan Siang & Makan Malam) 
 

Hari 06 : KONYA - CAPPADOCIA   03 November  2019  

Sesudah sarapan di Hotel,check out dan kita mulai city tour di Konya, Kita mengunjungi Masjid 
Alaaddin, kemudian menuju ke Cappadocia, Kita mengunjungi Sultanhan Keravansaray, sesampainya 
di Cappadocia Kita foto stop di Uchisar Castle dan Kita nonton Sufi Show di Culture Centre, Kerajinan 
Keramik di Cappadocia, check in hotel. Bermalam di Cappadocia 
 (Makan Pagi, Makan Siang & Makan Malam ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

Hari 07 : CAPADOCIA 04 November 2019 

Pagi-pagi Kita bangun untuk naik Balon Udara di Cappadocia ( Optional ) Setelah naik balon kita 

kembali ke Hotel dan sarapan di Hotel kemudian baru mulai tur Cappadocia,Kita menuju ke Hacı 

Bektas Veli Museum, kemudian mengunjungi Handmade Carpet Factory ,Goreme Panorama Photo 

spot kunjungi Kerajinan Batu Akik Turqouise,Dervent Valley dan Batu Unta, kembali hotel, Bermalam 

di Cappadocia 

  

Hari 08 : CAPADOCIA – ANKARA – ISTANBUL  05 November 2019 

Setelah sarapan di Hotel check out dan berangkat dari Cappadocia dan menuju ke Ankara Ibu Kota 

Turki Republik,Kita mengunjungi Masjid Hacı Bayram Veli,setelah itu langsung ke Istanbul via Kota 

Bolu. check in hotel, Bermalam di Istanbul Asia 

 

Hari 09 : ISTANBUL   06 November 2019 

Sesudah sarapan di hotel, Kita check out dan mulai city tour di Istanbul,Kita mengujungi Masjid Eyyup 

Al Anshari, Sulaeyman Mosque, Masjid Al Fatih, Ziarah Tekkiye Said Nursi,kemudian acara belanja di 

Grand Bazaar, setelah makan malam kita menuju ke Bandara untuk Penerbangan kembali Tanah Air 

 

Hari 10 : ISTANBUL – JAKARTA  07 November  2019 TK 56 07 NOV 02.40 – 18.00  

Tiba di Jakarta dan Insha Allah membawa “Kesan yang Indah“ dan kenangan yang indah bersama Dream 

Tour. Terimakasih atas keikutsertaan anda dalam memilih DREAM TOUR sebagai teman perjalananan 

Anda. Sampai bertemu kembali di Acara Tour yang lain. 

 

 

 

HARGA PAKET /ORANG MINIMAL 20 PAX  
DOUBLE S/Supp 

Akomodasi/Hotel 
Sekamar Berdua Tambahan Kamar Sendiri 

Rp. 18.900.000 Rp. 2.500.000 

Istanbul 

Hilton Garden Inn / Setaraf 

Cappadocia 

Mustafa Hotel  / Setaraf 

Pamukkale 

Ninova Hotel  / Setaraf 

Kusadasi 

 Carina Hotel  / Setaraf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

HARGA PAKET SUDAH TERMASUK:  

● Tiket Pesawat P/P Economy Class (non-refundable, non-endorsable, non-reroutable 

berdasarkan harga tiket group atau harga promosi lainnya)  

● Akomodasi hotel berbintang 4* (sekamar berdua) 

● Driver & Transportasi A/C, Tours, dan Transfer  

● Makan/minum sesuai program  

● Profesional Tour Leader  

● Asuransi Perjalanan  

HARGA PAKET BELUM TERMASUK: 

● Tipping 

● Kelebihan Bagasi sesuai Ketentuan Penerbangan  

● Buat Baru / Perpanjangan Paspor  

● Tour/Makan/Minum tambahan diluar program  

● Telephone Bill, Payview TV, Mini Bar, laundry dan Lain-lain  

● Biaya-biaya bersifat pribadi  

● Tour tambahan (optional) yang mungkin diadakan selama perjalanan  

● Biaya kelebihan bagasi dan bea masuk barang-barang bawaan yang dikenakan bea masuk oleh 

duane indonesia maupun negara-negara yang dikunjungi 

PERSYARATAN DAN KETENTUAN:  
● Paspor dengan masa berlaku tidak kurang dari 12 Bulan sebelum Jadwal Keberangkatan.  
● Down payment minimum IDR 8.000.000,- per peserta dan non refundable  
● Pelunasan paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan 

PEMBATALAN: 

● 4 Minggu sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 25% dari harga paket; 

● 3 Minggu sebelum keberangkatan dikenakan biaya 50% dari harga paket; 

● 2 Minggu sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 75% dari harga paket  

● 1 Minggu sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 100% dari harga paket . 
Biaya-biaya pembatalan tersebut juga berlaku bagi :  

-  peserta yang mengganti tanggal keberangkatan atau paket/jenis tour  
- peserta yang terlambat memberikan persyaratan visa dari batas waktu yang telah 

ditentukan  Dream Tour dan mengakibatkan Peserta tidak dapat berangkat tepat pada 
waktunya karena permohonan visanya masih diproses oleh Kedutaan  

- Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak (peserta atau Dream Tour) karena 
bencana alam, perang , wabah penyakit, aksi teroris atau keadaan “Force Majeure” 
lainnya, maka ketentuan-ketentuan diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu, tergantung dari kebijakan pihak airlines, hotel dan agen 
di luar negeri.  

- Dream Tour berhak membatalkan pendaftaran Peserta Tour yang belum membayar 
uang muka atau pelunasan sesuai batas waktu yang telah ditentukan Dream Tour  

- Bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan 
visa disetujui, karena keharusan sehubungan dengan tenggat waktu yang ditentukan 
pihak 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.  

- Uang muka pendaftaran peserta tidak dapat dikembalikan bila peserta melakukan 
pembatalan secara sepihak. 
 
 



 
 

 

PENGEMBALIAN UANG :  
● Tiket pesawat udara, kereta api, dan transportasi lainnya serta akomodasi yang tidak terpakai 
tidak dapat diuangkan kembali (non-refundable).  
● Bila calon Peserta tour berhalangan/sakit sebelum tanggal keberangkatan yang dijadwalkan 
maka pengembalian uang/biaya pembatalan, akan mengacu kepada pasal pembatalan.  
● Bila ada pelayanan dalam paket yang tidak digunakan oleh para Peserta dikarenakan 
berhalangan atau sakit selama perjalanan, para Peserta tidak berhak menuntut uang kembali. 
● Bagi Peserta tour yang tidak diijinkan masuk atau dikenakan tindakan deportasi oleh pihak 
imigrasi Negara setempat (walaupun sudah memiliki visa), atau yang ditolak oleh perusahaan 
penerbangan, atau dalam perjalanan menderita sakit, atau ada kelainan jiwa, atau dalam 
perjalanan mengalami kecelakaan, yang terpaksa harus kembali atau menyimpang dari 
perjalanan yang telah ditentukan dalam acara tour, atau terpaksa membatalkan 
sebagian/hampir seluruh perjalanan setelah keberangkatan, tidak berhak atas pengembalian 
uang atau bentuk pengembalian lain apapun atas jasa-jasa yang belum atau tidak digunakan. 

 
“DENGAN ANDA MEMBAYAR DEPOSIT BERARTI ANDA TELAH MEMAHAMI 

PERSYARATAN DAN KONDISI DARI PAKET TOUR TERSEBUT” 

 

 

 

 

 

 


