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GRAHA OBAJA Jl. Bandengan Selatan No.54
Jakarta Utara 14450 E: tour@obajatour.com
Hotline : 1500-FUN(386)

DAY 01: JAKARTA – SINGAPORE
SQ 967 CGK SIN 20.15 – 23.05
Hari ini, anda berkumpul di bandara Soekarno Hatta untuk bersama–sama terbang menuju ke
Istanbul.
DAY 02: SINGAPORE – ISTANBUL – CANAKKALE
SQ 392 SIN IST 01.45 – 07.25
Hari ini, tiba di Turkey anda akan lansung kami ajak untuk memulai tur menuju HIPPODROME,
arena balap kuda dan BLUE MOSQUE yang dikenal dengan Masjid terbesar di Istanbul. Anda juga
diajak untuk photo stop ST HAGHIA SOPHIA, yang dulunya merupakan Gereja dan menjadi Masjid
saat perebutan kota Istabul.setelah itu anda kami ajak menuju taman tulip yang terkenal di Istanbul
yaitu EMIRGAN PARK kemudian mengunjungi THE TOPKAPI PALACE, yang merupakan kediaman
sultan Ottoman jaman dahulu.(--/MS/MM)
Hotel: Tusan Hotel/ Similar
DAY 03: CANAKKALE – PERGAMON – KUSADASI
Hari ini Anda akan diantar menuju Gallipoli dengan bus yang merupakan bagian Turki yang
berbatasan dengan Eropa. Sesampainya, anda akan menyebrangi Selat Dardanelles dengan ferry
menuju ke Canakkale. Tiba di Canakkale, photostop di TROY ANCIENT CITY kemudian anda akan
diajak kota tua EPHESUS yang merupakan situs arkeologi ibukota Romawi Terbesar di Timur Asia,
kemudian mengunjungi PERGAMON yang dulunya dikenal dengan kemegahannya akan
perpustakaan dan pusat kesehatan dimana banyak terdapat yayasan pengobatan atau rumah sakit
dan klinik. Lalu melanjutkan perjalanan menuju Kusadasi untuk bermalam sebelum diantar ke hotel
untuk beristirahat. (MP/MS/MM) Hotel: Marina Hotel / Similar
DAY 04 : KUSADASI– PAMUKKALE
Hari ini anda di antar menuju OUTLET LEATHER FACTORY & CENTER dan menonton LIVE
FASHION SHOW , kemudian mengunjungi reruntuhan kota kuno HIERAPOLIS pada jaman Romawi
untuk melihat keajaiban alam COTTON CASTLE yang merupakan terasering yang terbuat dari hasil
endapan aliran air belerang dan batu kapur. Bermalam di Pamukkale.
(MP/MS/MM) Hotel: Lycus River Hotel/ Setaraf
DAY 05: PAMUKKALE – KONYA – CAPPADOCIA
Pagi hari setelah sarapan, anda akan melanjutkan perjalanan ke Cappadocia via KONYA, setelah itu
mengunjungi TEPESIDELIK HAN CARAVANSERAI yang merupakan tempat peristirahatan
pedangang Turki saat abad 10, kemudian anda kami ajak berbelanja kain textile
turkey,(MP/MS/MM)
Hotel: Mustafa Hotel / Setaraf
DAY 06: CAPPADOCIA
Acara hari ini, Anda berkesempatan menikmati keindahan pemandangan CAPPADOCIA dengan
menggunakan HOT AIR BALLOON (Optional). Setelah itu, mengunjungi LOVE VALLEY dimana Anda
dapat melihat formasi alami bebatuan yang sangat menakjubkan, mengunjungi PASABAGLARI
(disebut juga dengan nama FAIRY CHIMNEY VALLEY), lembah cerobong asap. Dilanjutkan menuju
AVANOS yang terkenal dengan kerajinan keramik. Setelah santap siang, mengunjungi DEVRENT
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VALLEY dimana Anda dapat melihat formasi unik bebatuan yang mirip seperti binatang dan
GOREME OPEN AIR MUSEUM. (MP/MS/MM) Hotel: Mustafa Hotel / Setaraf
DAY 07: CAPPADOCIA – BOLU
Perjalanan dilanjutkan dengan mengunjungi SARATLI UNDERGROUND CITY untuk melihat
bangunan di bawah tanah ,kemudian mengunjungi UCHISAR CASTLE & SALT LAKE. Bermalam di
kota Bolu. (MP/MS/MM)
Hotel: Hampton By Hilton/ Similar
DAY 08: BOLU– ISTANBUL
Hari ini Anda akan langsung diantar menuju kota Istanbul. Anda diantar mengunjungi CAMLICA
HILL dimana anda dapat melihat kota Istanbull dari bukit ini. Setibanya di Istanbul, anda dapat
menikmati BOSPHORUS CRUISE, untuk melihat keindahan Istanbul bagian Asia juga Eropa dan
anda akan diajak berbelanja di GRAND BAZAAR yang merupakan pusat perbelanjaan di Istanbul
sejak jaman Ottoman. (MP/MS/MM)
Hotel: Vialand Palace Hotel / Similar
DAY 09: ISTANBUL - SINGAPORE
SQ 391 IST SIN 13.30 – 05.00
Hari ini Anda akan diberikan waktu bebas sampai waktunya anda kami antar menuju bandara untuk
penerbangan menuju Jakarta dengan via Singapore. (MP/--/--)
DAY 10: SINGAPORE – JAKARTA
SQ 950 SIN CGK 06.20 – 07.05
Pagi ini tiba di Jakarta, dengan demikian berakhirlah perjalanan Anda dengan membawa penuh
kenangan manis bersama Obaja Tour. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.

*Susunan acara dapat berubah sewatu-waktu*
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