08D BEST OF TURKEY + CAPPADOCIA CITY
TOUR
26 Jun 2021 - (8D) by Turkish Airlines

Tel: (021) 567 3222
Whatsapp: +6281545558888

HARI 1 : JAKARTA – ISTANBUL
SAT, 26 JUN 2021
Berangkat dari Jakarta menuju Istanbul.
Akomodasi: Dalam Pesawat

HARI 2 : TIBA DI ISTANBUL
SUN, 27 JUN 2021
Setibanya di Istanbul Anda akan diajak untuk City Tour mengunjungi Blue Mosque yang terkenal dengan interior-nya yang
bernuansa biru, Hippodrome Square, Hagia Sophia yang dahulu merupakan Gereja pada masa Byzantium dan dirubah menjadi
Mesjid pada masa pemerintahan Ottoman. Setelah itu acara bebas untuk berbelanja di Taksim Square. Lalu menuju hotel untuk
bermalam.
Akomodasi: Ramada Tekstilkent *5 atau setaraf
Lunch

Dinner

HARI 3 : ISTANBUL – SALT LAKE – CAPPADOCIA
MON, 28 JUN 2021
Setelah makan pagi Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Cappadocia, diperjalanan Anda akan photo stop di Salt Lake salah
satu danau garam terbesar di Turkey. Bermalam di Cappadocia.
Akomodasi: Suhan Hotel *5 atau setaraf
Breakfast

Lunch

Dinner

HARI 4 : CAPPADOCIA
TUE, 29 JUN 2021
Pagi ini Anda dapat mengikuti tur tambahan Hot Air Baloon** sambil menikmati keindahan pemandangan matahari terbit dari atas
ketinggian. Setelah makan pagi, Anda akan orientasi di kota Cappadocia dengan mengunjungi Goreme Valley, Uchisar Valley,
Pigeon Valley, Mushroom Headrock, Avanos village yang merupakan tempat kerajinan gerabah, Carpet Shop serta Jewerly &
Turquise Shop. Setelah itu Anda akan diantar kembali ke hotel untuk beristirahat.
Breakfast

Lunch

Dinner

HARI 5 : CAPPADOCIA – ANKARA
WED, 30 JUN 2021

Hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan ke Ankara untuk mengunjungi Mausoleum of Attaturk yang merupakan makam dari
presiden pertama Turkey yaitu Mustafa Kemal Attaturk. Setelah itu acara bebas untuk berbelanja di Kizilay Mark. Lalu menuju hotel
untuk bermalam.
Akomodasi: New Park Hotel *5 atau setaraf
Breakfast

Dinner

HARI 6 : ANKARA – ISTANBUL
THU, 01 JUL 2021
Hari ini perjalanan dilanjutkan menuju ke Istanbul, setibanya Anda akan diantar Camlica Hill untuk photostop dengan panoramic
view kota Istanbul. Lalu Anda akan diantar mengunjungi Emirgan Park untuk melihat keindahan bunga Tulip lalu menuju Grand
Bazaar untuk berbelanja oleh-oleh khas Turkey. Lalu menuju hotel untuk beristirahat. ** Note: Periode Tulip di perkirakan jatuh pada
period akhir Maret – Akhir April, namun kondisi dapat berubah tergantung kondisi iklim dan cuaca di tanggal dan tempat setempat
Akomodasi: Ramada Tekstilkent *5 atau setaraf
Breakfast

Dinner

HARI 7 : ISTANBUL
FRI, 02 JUL 2021
Hari ini Anda akan diantar menuju Ortakoy Mosque disini Anda dapat berfoto dengan latar belakang jembatan Bosphorus yang
sangat indah. Lalu acara bebas untuk berbelanja di Istinye Park. Setelah makan malam, Anda akan diantar ke Bandara untuk
melakukan penerbangan kembali ke Tanah Air esok dini hari.
Breakfast

Dinner

HARI 8 : ISTANBUL – JAKARTA
SAT, 03 JUL 2021
Hari ini Anda tiba di Jakarta.
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BIAYA TOUR
DEPARTURE

ADULT

CHILD

CHILD

CHILD

SINGLE

TWIN SHARING

TWIN SHARING

EXTRA BED

NO BED

SUPPLEMENT

* Biaya tour per orang dalam ribuan rupiah (IDR) x1000

TRAVEL HIGHLIGHT

WHATS INCLUDE

TOUR HIGHLIGHT:

Tiket pesawat international pergi dan pulang.

* 5 STAR HOTEL

Akomodasi selama perjalanan tour berlangsung.

* BLUE MOSQUE

Airport taxes dan fuel surcharge.

* HAGIA SOPHIA

Asuransi perjalanan.

* TAKSIM SQUARE
* GRAND BAZAAR
* GOREME VALLEY
* MUSHROOM HEADROCK
* MAUSOLEUM OF ATTATURK
BONUS:
* WIFI BUS
* MINERAL WATER 2 BOTOL/ORANG/HARI

OTHER INFO
Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 15 orang dewasa/group
Pendaftaran tour harus disertai dengan pembayaran uang muka sebesar Rp 5.000.000,- (per orang) dan biaya aplikasi visanya
.
ATS berhak membatalkan pendaftaran peserta tour yang belum membayar biaya aplikasi visa dan uang muka atau belum melunasi biaya tour
sesuai batas waktu yang telah ditentukan ATS.
Uang muka pendaftaran peserta tour tidak dapat dikembalikan bila peserta tour melakukan pembatalan secara sepihak.
Peserta yang melakukan pembatalan dikenakan denda dengan ketentuan:
Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 30 - 20 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 50% dari harga tour.
Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 19 - 10 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 80% dari harga tour.
Pembatalan yang dilakukan dalam waktu kurang dari 10 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 100% dari harga tour.
Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan, walaupun
pembayaran uang muka telah dilakukan.
Bila permohonan visa ditolak, sedangkan ticket pesawat sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan sehubungan
dengan batas waktu yang ditentukan perusahaan penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan peserta tour tetap
dikenakan denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi pihak terkait (Airlines, hotel dan Agen tour diluar negeri)
Dalam hal terjadi keadaan force majeur/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam, dan lain-lain, ATS berhak,
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta Tour, merubah rencana perjalanan, baik susunan maupun jadwalnya, hal mana
perubahan itu dilakukan demi kepentingan dan keamanan Peserta serta kelancaran perjalanan. Dalam hal ini tidak ada pengembalian uang
atas service yang tidak digunakan.
Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA Newtravelsafe, untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak terduga yang
mungkin terjadi selama perjalanan. Manfaat yang di jamin adalah : Kecelakaan Diri, Biaya Medis, Evakuasi Medis Darurat / Repatriasi, Repatriasi
Jenazah, Kunjung Kerabat, Penjagaan Anak, Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi, Penundaan Penerbangan.

Note* : Syarat dan ketentuan sesuai dengan isi Polis ACA Asuransi New Travel Safe Bundling Group ATS VACATIONS
Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Peserta Tour yang berusia diatas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau indera atau keterbatasan secara mental,
wajib didampingi oleh anggota keluarga atau saudara atau teman yang akan bertanggung jawab selama perjalanan tour.
Note: Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product ATS.
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