GREECE TURKEY 07 CHURCHES + CAPPADOCIA 12D
PERIODE
BERSAMA

: 15, 22 AUG / 05, 19 SEP / 04, 18, 25 OCT / 07, 21, NOV/ 05 DEC 2018
: DIDAMPINGI PENDETA/PASTOR PEMBIMBING ROHANI.

H01 : JAKARTA – ATHENA
Tiga jam sebelum keberangkatan diharapkan Anda sudah
berkumpul di Bandara International Soekarno – Hatta terminal 2-D
untuk memulai perjalanan menuju kota Athena.
H02 : TIBA DI ATHENA
Setibanya di Athena, diajak city tour mengunjungi / melewati : The
Acropolis Site yant telah berdiri 2500 tahun yang lalu dengan salah
satu bangunan yang terkenalnya yaitu Parthenon, Temple of Zeus
dan Hadrian, Pan Athenaic Olympic Stadium, tempat
diselenggarakannya olimpiade modern pertama kalinya di tahun
1896, Tombs of Unknown Soldier, House of Parliament. Sore hari Anda
diajak berbelanja di Ermou Street. (B/D)
H03 : ATHENA – ONE DAY CRUISE (HYDRA – POROS –
AEGINA)
Hari ini Anda akan naik cruise menuju ke Hydra, dimana memiliki
pemandangan yang indah, dengan rumah yang bercat putih di
perbukitan dengan pemandangan laut biru. Lalu menuju ke Poros,
dimana pantai yang indah dan dapat berbelanja oleh-oleh khas
sana. Lalu menuju ke Aegina, pulau Saronic terbesar yang terkenal
dengan barbeque seafood dan kacang pistachio. (B/L/D)
H04 : ATHENA – ISTANBUL (BY DOMESTIC FLIGHT)
Hari ini Anda akan meninggalkan Athena guna penerbangan ke
kota Istanbul. Makan siang di atas pesawat. Setibanya di Istanbul,
diajak ke Hippodrome Square, St. Sophia Museum, Blue Mosque dan
Topkapi Palace yang merupakan lambang kejayaan Kesultanan
Ottoman. Setelah makan malam, check in hotel. (B/D)
H05 : ISTANBUL – THYATIRA - PERGAMUM – IZMIR KUSADASI
Setelah makan pagi, Anda akan menuju Tyatira (Wah. 2:18-29),
yang dikenal sebagai kota ungu dan salah satu dari 7 gereja di
dalam kitab wahyu yang berhubungan dengan nabi palsu Izebel
(Wahyu 1:11; 2:18-29). Lalu menuju Pergamum (Wah. 2:12-17)
dikenal dengan jemaat yang dipuji dan ditegur. Perjalanan
dilanjutkan menuju Izmir yang pada masa Perjanjian Baru juga
dikenal dengan kota Smyrna (Wah 2:8-11). Sore hari tiba di kota
Kusadasi untuk bermalam. (B/L/D)

H09 : CAPPADOCIA – ANKARA – BOLU
Hari ini Anda akan menuju Ankara, ibu kota Turkey. Setibanya di
Ankara, Anda diajak city tour mengunjungi Ataturk Mausoleum,
yang merupakan tempat peristirahatan terakhir dari Mustafa Kemal
Ataturk, presiden pertama Turki. Setelah makan siang, menuju kota
Bolu / Izmit untuk bermalam. (B/L/D)
H10 : BOLU - ISTANBUL - JAKARTA
Hari ini kita akan tiba kembali di kota Istanbul, kita akan mengujungi
Camlica Hill untuk melihat keindahan kota Istanbul dari atas bukit,
lalu diajak naik kapal Bosphorus Cruise untuk menikmati kota
Istanbul dari laut, Sore hari, Anda akan diajak berbelanja di Grand
Bazaar, pasar dengan lebih dari 4000 toko dan kaki lima. Malam hari
diantar menuju Atatturk Airport untuk terbang kembali ke Jakarta.
(B/L)
H11 : JAKARTA
Hari ini Tiba di Jakarta. Dengan demikian berakhirlah perjalanan
Anda kali ini bersama Galileo Tours & Travel. Pastilah rangkaian
perjalanan kali ini menambah kekuatan rohani dan memperdalam
iman kita. Terima Kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus Memberkati.
BIAYA PERJALANAN :
-

Dewasa (Twin Share/Triple)

USD 2.695

Anak di bawah 12th (Triple)
Fuel
Surcharge,
Flight
Insurance, Visa Turkey, Tips
Local Guide, Driver, Porter
dan Waiter
Airport Tax International

USD

225

USD

225

USD

165

USD

165

TOTAL

USD 3.085

USD 2.935

IDR 2.950.000,-

IDR 2.950.000,-

Visa GREECE

USD 2.545

* Min. keberangkatan 20 dewasa yang membayar penuh

H06 : KUSADASI – EPHESUS – SARDIS – PHILADELPHIA PAMUKKALE
Pagi ini Anda akan mengunjungi Ephesus (Wah. 1:11) untuk
mengunjungi Ephesus Ruins, The Virgin Mary’s House, St. John’s,
Church of Artemis dengan lantai putih, gimasium dan sinagoga di
dalamnya. Lalu menuju Sardis (Wah. 3:1-6) untuk mengunjungi situs
arkeologi Gereja Wahyu di Sardis, dan ke kota Philadelphia (Wah.
3:7-13), yang dikenal sebagai jemaat yang memelihara iman. Sore
hari tiba di Pamukkale. (B/L/D)
H07 : PAMUKKALE – LAODECIA - CAPPADOCIA
Setelah santap pagi, kita akan mengunjungi Cotton Castle, tempat
permandian air panas yang terbentuk alami dari batuan marmer
dan Hierapolis, kota peninggalan jaman Romawi. Selanjutnya
menuju Laodecia dimana Anda akan berkesempatan untuk
mengunjungi Church of St. Paul. Sore hari tiba di Cappadocia, untuk
makan malam dan bermalam. (B/L/D)
** Bagi yang berminat mengikuti acara optional Ballon Air, agar
mendaftarkan diri beberapa hari sebelumnya dan malam ini segera
istirahat karena akan berangkat sekitar jam 04.30 besok subuh pagi
hari **
H08 : CAPPADOCIA
Seharian penuh city tour di Cappadocia dengan pemandangan
alam yang unik yang terbentuk secara alami perpaduan antara
angin, matahari, hujan dan salju. Dan masuk ke Underground City
of Kyamakli dan menuju Goreme Open Air Museum dan photo stop
di Valley of Birds dan Uchisar Castle. Setelah itu menuju Avanos
Village, tempat produksi kerajinan karpet Turki yang sangat
terkenal. (B/L/D)
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BIAYA PERJALANAN TERMASUK :
1. Tiket pesawat group kelas ekonomi pp dengan ETIHAD /
QATAR AIRLINES (non-endorsable, non-refundable, dan nonrerouteable).
2. Akomodasi di hotel berbintang *4 dengan kondisi 01 (satu)
kamar untuk 02 (dua) orang.
3. Full board meals dengan makan pagi, makan siang dan
makan malam sesuai dengan jadwal perjalanan.
4. Transportasi perjalanan (bus) ber-air conditioner selama
perjalanan berlangsung.
5. Tiket masuk obyek-obyek wisata sesuai dengan yang disebut di
dalam jadwal perjalanan.
6. Buku pujian, Panduan Perjalanan, Dompet dokumen, Travel
bag, Topi dan Sertifikat Holyland.
7. PPN 1%
1.
BIAYA PERJALANAN TIDAK TERMASUK :
1. Biaya pembuatan passport dan dokumen perjalanan
lainnya.
2. Biaya kelebihan bagasi (excess baggage) dan Bea masuk
Duane.
3. Pengeluaran pribadi : telepon, mini bar, laundry dan lain-lain.
2.
4. Tips untuk Tour Leader.
5. Asuransi perjalanan (Travel Insurance) untuk perorangan atau
keluarga (dianjurkan).
6. Visa GREECE IDR 2.950.000,7. Biaya Single Supplement bagi peserta yang tidur dalam 01
(satu) kamar sendirian sebesar USD 590.
SYARAT DAN TANGGUNG JAWAB :
1. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu, jika terjadi perubahan kurs valuta asing, jumlah
minimal peserta tidak tercapai, kenaikan harga tiket atau
hotel, dan lain-lain. Syarat ini berlaku bagi peserta yang sudah
melunasi biaya tour sebelum keberangkatan.
2. Jika keadaan memaksa dan tidak teratasi (force majeur),
maka penggunaan tiket pesawat, hotel dan rencana
perjalanan dapat diubah baik susunan maupun jadwal tanpa
pemberitahuan
terlebih
dahulu,
semata-mata
untuk
kepentingan dan kebaikan peserta perjalanan.
3. GALILEO TOURS dan agen-agennya tidak bertanggung jawab
atas kecelakaan, gangguankesehatan (sakit), kehilangan,
penahanan, dan gangguan keterlambatan di imigrasi
perbatasan/bandara, kota di suatu negara dan biaya-biaya
terjadiyang bersangkutan denganpengobatan ( medical),
karantina, pemogokan, force majeur, kegagalan alat
transportasi untuk keberangkatan maupun sesuai waktu yang
telah ditentukan, penghentian atau perubahan dalam transit,
dan service dari hotel-hotel, serta lain-lainya yang disebabkan
di luar kemampuan kami.
4. Kami berhak membatalkan tour, apabila jumlah peserta
ternyata tidak mencapai jumlah minimum yang diperlukan
atau terjadi hal-hal di luar kemampuan kami dan segala
kebijaksanaan yang diputuskan oleh kami merupakan
keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Peserta yang atas kehendaknya sendiri menyimpang dari
acara yang telah ditentukan atau membatalkan sebagian dari
perjalanan tersebut tidak dapat menuntut pengembalian
uangnya atas servis yang belum atau tidak digunakan.
6. Perubahan atau penambahan rute perjalanan di luar acara
yang telah ditentukan menjadi tanggung jawab peserta
tersebut, seperti tambahan biaya tiket pesawat, hotel dan lainlain.
7. Permintaan khusus untuk kamar, tempat duduk di dalam
pesawat, makanan tertentu, atau lainnya akan tergantung
pada kondisi dan persediaan. Kami tidak memberikan
kepastian atau garansi namun akan mengusahakan.

8.

Tiket pesawat tidak dapat diuangkan kembali bila sudah
digunakan sebagian.
9. Harga anak Triple berlaku untuk anak (dibawah 12 tahun)
dalam 1 kamar dengan dua (2) dewasa, harga dewasa triple
untuk orang ke-3 dewasa tidak ada pengurangan apapun.
10. Apabila cuaca tidak memungkinkan, kunjungan ke Mt. Sinai
dapat dibatalkan demi kebaikan & keselamatan peserta tour
(non refundable).
11. Para peserta dianggap telah mengetahui dan menerima serta
menyetujui kondisi diatas.
PENDAFTARAN & PEMBAYARAN BIAYA TOUR :
01. Pembayaran dalam IDR (RUPIAH) dapat ditransfer ke
rekening GALILEO TOURS dengan berdasarkan kurs yang
diberlakukan saat melakukan pembayaran.
03. Berdasarkan peraturan BANK INDONESIA dengan nomor
17/3/PBI/2015 yang mewajibkan semua transaksi dalam negeri
di wilayah NKRI dengan mata uang IDR (Rupiah), maka biaya
perjalanan tour di atas dalam mata uang asing akan
dikonversikan ke dalam IDR (Rupiah) berdasarkan kurs yang
berlaku pada saat pembayaran.
BIAYA PEMBATALAN :

1.

Deposit sebesar USD 500 + Visa GREECE IDR 2.950.000,- yang
sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan apabila terjadi
pembatalan dari pihak peserta.

2.

Pelunasan paling lambat 04 (empat) minggu sebelum
keberangkatan.

3.

Waktu pembatalan :

30 – 15 hari sebelum keberangkatan – 50 %

14 – 07 hari sebelum keberangkatan – 75 %

06 Hari – No Show pada hari keberangkatan – 100 %
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