
Program Perjalanan Paket TURKI TULIP 2019 

 

Hari 1  

Setelah anda sampai di Istanbul Airport , anda akan bertemu dengan Tour Guide Turki  di Bandara 

Ataturk Internasional , anda akan bertemu dengan Pemandu Lokal Turki , kita langsung menuju ke 

Terminal Domestik di Bandara untuk melakukan penerbangan ke Cappadocia , setelah sampai di 

Cappadocial kita akan menuju ke Hotel untuk check in dan beristirahat. 

Hotel Avrasya Hotel / Setaraf 

Hari 2  

Hari ini pagi hari kita akan bangun untuk persiapan untuk naik balon udara di Cappadocia ( Optional ) 

*jika cuaca mendukung , menikmati naik balon cappadocia adalah momen terbaik yang harus dicoba 

sebagai pengalaman yang sulit dilupakan , setelah itu kita akan kembali ke Hotel untuk breakfast 

Setelah itu kita akan melakukan tour Cappadocia yaitu mengunjungi handmade carpet factory asli dari 

turki , yaitu melihat proses pembuatan karpet yang terkenal dari turki , selanjutnya kita ke Goreme 

Panorama melihat keindahan benteng yang menjadi obyek terkenal di Cappadocia, disini kita melihat 

panorama yang indah dari kampung Goreme, disini kita mencoba kuliner es krim yang terkenal , setelah 

itu kita akan menuju ke Pigeon Valley dan visit ke Batu Akik Turqouise, setelah puas kita akan berfoto di 

Uchisar Castle dan Dervent valley dan Batu Unta, Pasabag Valley dan bermalam di Cappadocial. 

Hotel Avrasya Hotel / Setaraf 

Hari 3  

Hari ini setelah breakfast di Hotel , check out kita menuju ke Pamukkale dengan melewati kota Konya , di 

kota Konya kita akan mengunjungi Mevlana Museum dimana terdapat sekolah Orang Sufi pada abad 13, 

setelah itu kita akan menuju ke Caravanserai Hotel Kuno disini kita photostop , kita akan makan siang 

setelah makan siang kita akan menuju ke Pamukkale, setelah sampai di Pamukkale kita akan 

mengunjungi Hierapolis dan Cottoncastle menikmati hamparan putih setelah itu kita akan bermalam di 

Pamukkale 

Hotel Hiera Park Hotel / Setaraf 

Hari 4  

Setelah menikmati Breakfast kita akan menuju ke Selcuk , dan sampai di Selcuk kita akan mulai Tour kita 

akan mengunjungi kota kuno dari Romawi yaitu Ephesus, disini kita explore dari area Kota tersebut yang 

terdapat Theatre, dan Perpustakaan Celcus dan melihat peninggalan yang terdapat kota Romawi , setelah 

itu kita akan menuju ke Kota Minyak Zaitun dan mencoba produk Zaitun kita akan bermalam di 

Kusadasi. 

Hotel Charisma De Luxe / Setaraf 

Hari 5  



Setelah breakfast kita akan menuju ke Outlet Kulit yang terkenal di Turki sebagai hasil kerajinan kulit asli 

dari Turki, selanjutnya kita akan menuju ke Bursa, sampai di kota Bursa kita akan mengunjungi Masjid 

Agung ( Ulucami ) , Masjid Hijau dan Pasar Sutra, dan juga mencoba makanan khas Turki Turkish 

Delight yang paling terkenal sebagai oleh oleh khas turki , setelah puas kita menuju ke Hotel untuk check 

in bermalam di Bursa. 

Hotel Baia Hotel Bursa / Setaraf 

Day 6  

Setelah breakfast kita akan check out dan menuju ke Istanbul , melalu jembatan Osmagazi perjalanan 

menuju ke Selat Bosphorus setelah kita sampai , kita langsung berlayar dengan Private Kapal , setelah itu 

kita akan mengunjungi tempat terbaik untuk melihat Bunga Tulip di Turki , setelah itu kita akan 

mengunjungi Hagia Sophia , dan kita akan menuju ke pusat perbelanjaan yaitu Grand Bazaar setelah itu 

bermalam di Istanbul. 

Hotel Lionel Istanbul / Setaraf 

Day 7  

Hari setelah breakfast kita menuju ke Istanbul , yaitu mengunjungi Masjid Biru , lalu Hippodrome 

Square, Istana Topkapi , setelah itu makan siang , setelah itu kita akan menuju ke Bandara untuk 

melakukan perjalanan penerbangan menuju ke Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harga Rp. 23.000.000,- 

Paket Wisata Tour ke Turki Tulip 2019 Termasuk : 

• Tiket Pesawat Qatar/Turkish Jakarta – Istanbul PP 

• Tiket Pesawat Domestik Istanbul – Cappadocia. 

• Travel Insurance 

• Visa Turki USD 25 

• Premium Bus Wisata FREE Wifi / AC 

• Makan Siang , malam , Breakfast sesuai di Itinerary 

• Akomodasi Hotel *4 dan Hotel *5 selama Tour di Turki 

• Tiket masuk Museum sesuai Itine 

• Private Yatcht Bosphorus 

• Parkir dan Tolls 

• Tipping Hotel 

• Tipping Pemandu dan Driver 

Perlengkapan (Koper, Batik dan Syal) 

 

 

Paket Wisata Tour ke Turki Tulip 2019 Tour belum termasuk : 

• Balon Udara di Cappadocia 

• Porter Bandara 

• Acara diluar Tour 

• Pengeluaran Pribadi 

 

*anak 0-2 tahun bayar 50% dari harga paket 

**2 tahun keatas bayar full 

 


