PT. POSKO TRIROYAL Tour & Travel
Bendungan Hilir Raya Street No 76 – Cental of Jakarta – 10210 Indonesia . Tel +62 21 5701505
Website : www.tri-royal.com
Email : info@poskotiket.com
8 DAYS 7 NIGHTS BEST OF TURKEY

Itinerary :
Day 1 : Airport Istanbul - Bursa (D)
Tiba di Bandara Internasional Ataturk di Istanbul. Selamat datang, anda akan dibantu oleh perwakilan kami untuk berangkat ke
Eskihisar dan naik kapal feri ke Yalova, Orhangazi dan Gemlik sambil menikmati suasana pedesaan diikuti dengan perjalanan
ke Bursa, menikmati pemandangan yang indah. Saat tiba di Bursa, kita akan mengunjungi Masjid Agung, Masjid Hijau, Makam
Hijau, dan Pasar Sutera di mana waktu akan dialokasikan untuk berbelanja suvenir lokal. Kemudian transfer ke hotel untuk
makan malam dan bermalam.
Day 2 : Bursa - Pamukkale (B/L/D)
Setelah sarapan di hotel. Pergi ke Pamukkale. Makan siang dalam perjalanan. Kita akan mengunjungi Kota Antik Hierapolis di
mana mata air panas Calcareous (Cotton Castle) yang menuruni tebing telah menciptakan travertin yang menarik dalam bentuk
teras dan cekungan putih. Makan malam dan bermalam di hotel di Pamukkale.
Day 3 : Pamukkale – Konya – Cappadocia (B/L/D)
Setelah sarapan, pergi ke Konya. Salah satu pusat populasi pertama dalam sejarah umat manusia dan pernah menjadi ibu kota yang
terkenal dari Kekaisaran Anatolian Seljuk. Konya juga terkenal karena Tetua Islam tinggal di sini. Setelah itu mengunjungi
Museum Mevlana; Di museum ada properti milik Mevlana dan darwis lainnya serta sampel berharga dari saputangan yang dilukis
dengan tangan, tulisan tangan, ornamen, karya seni kayu dan instrumen musik Mevlevi, dan karpet. Kemudian, dilanjutkan ke
Cappadocia yang dianggap sebagai salah satu keajaiban alam dunia dengan penciptaan geologis surealistik, sebuah perhentian
akan dilakukan di Sultanhani Caravanserai, contoh luar biasa dari penginapan yang digunakan oleh para pedagang selama silk
route dan makan siang akan disajikan di caravanserai. Makan malam dan bermalam di hotel di Cappadocia.
Day 4 : Cappadocia Full Day Tour - Shopping (B/L/D)
Sarapan di hotel. Tur tamasya sehari penuh di wilayah Cappadocia. Sorotan hari ini; Kota bawah tanah, Lembah Pasabag, Desa
Uçhisar, pabrik karpet buatan tangan tradisional, Gerabah di Desa Avanos. Makan siang di restoran lokal. Makan malam dan
bermalam di hotel.
Day 5 : Cappadocia - Ankara (B/L/D)
Sarapan di hotel, berkendara ke Ankara dan di transfer ke pusat kota. Ankara dapat diidentifikasi sebagai "kota Ataturk" sejak
awal berdirinya Republik. Mengunjungi Makam megah yang dibangun untuk memperingati Ataturk. Makan malam dan
bermalam di hotel.
Day 6 : Ankara - Istanbul (B/L/D)
Setelah sarapan perjalanan ke Istanbul. Setibanya di Istanbul kita akan makan siang di restoran lokal. Kemudian mengunjungi
Masjid Rustem Pasa, yang terkenal dengan ubin yang paling indah. Kemudian berkunjung ke Masjid Sultan Suleiman yang
Luar Biasa dan Masjid Ayyob Al Ansar. Transfer ke hotel untuk makan malam dan bermalam.
Day 7 : Istanbul Full Day Tour – Shopping (B/L/D)
Setelah sarapan mengunjungi Masjid Biru, terkenal dengan ubin biru yang unik dengan 6 menara yang dibangun atas nama Sultan
Ahmet. Kemudian Hippodrome - dimana balapan kereta dan olahraga gladiator diselenggarakan. Kemudian kunjungi Istana
Topkapi oriental yang luar biasa. Kemudian mampir ke Grand Bazaar yang berusia 500 tahun - labirin lebih dari 4000 kios dan
toko. Transfer ke hotel untuk makan malam dan bermalam.
Day 8 : Departure Istanbul (B)
Setelah sarapan, Anda bebas untuk bersantai sendiri. Kemudian, transfer ke bandara untuk penerbangan Anda kembali ke rumah,
membawa kembali kenangan indah dan souvenir luar biasa dari liburan Turki Anda.
Paket termasuk :
 7 malam menginap di hotel.
 Guide Bahasa/English
 Makanan sesuai dengan itinerary
 Tiket masuk sesuai dengan itinerary, Air minum
mineral.

 Transportation
Paket tidak termasuk :
 Tiket pesawat pp
 Tips guide Rp. 600.000/ pax
Optional Tour

Period High Season : Feb 2018, June 2018, Dec 2018

Note : Minimal 10 pax

Kota

Hotel or similar class

Price
Adult

Bursa
Pamukkale
Cappadocia
Istanbul

Tiara Thermal Hotel / Burçman Hotel
Hierapark Hotel / Tripolis Hotel
Dinler Hotel
Ramada Hotel / Vialand Palace Hotel

Rp. 7.125.000

