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Hari 01  : JAKARTA – DUBAI 

Pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan sebelumnya kita akan berkumpul di Bandara Soekarno – 

Hatta untuk bersama-sama menuju Dubai 

 

Hari 02  : TIBA DI DUBAI 

Pagi hari tiba di Dubai, Anda akan diajak untuk city tour mengunjungi/melewati Jumeirah Mosque (dari 

luar), sebuah mesjid yang sangat indah dengan arsitektur modern dn warnanya yang keemasan, 

Heritage and Diving Village, Gold & Diamond Park, pusat perbelanjaan yang khusus menjual emas dan 

berlian, Dubai World Trade Center, serta Burj Al Arab yang megah (dari luar). Sore hari Anda diajak 

mengunjungi Dessert Safari  atau bersafari di padang pasir dengan mobil khusus yang tentunya sangat 

menarik dan unik. Termasuk dalam acara ini adalah Dune Diving, Camel Ride, Henna Painting, makan 

malam dengan menu Arabic Barbeque serta Belly Dancing. (B,L,D)  

 

Hari 03  : DUBAI – ISTANBUL 

Setelah sarapan pagi, Anda dijemput dan diantar ke Airport untuk melanjutkan perjalanan menuju 

Istanbul. Tiba di Istanbul, Anda diajak santap malam dan menuju ke Hotel. (B,L,D] 

 

Hari 04  : ISTANBUL – TROY – CANAKKALE 

Setelah Anda santap pagi bersiap-siap menuju Cannakkale sambil sejenak berhenti di kota TROY, yang 

terkenal dengan sejarah kuda kayu atau Trojan Horse. [B,L,D] 

 

Hari 05  ; CANAKKALE – PERGAMON – KUSADASI 

Perjalanan Anda hari ini dilanjutkan menuju Kusadasi melalui kota Pergamon dimana terdapat sisa-sisa 

dari reruntuhan kota tua. Setelah itu mengunjungi kota Selcuk untuk melihat House of Virgin Mary dan 

Basilica of St. John. [B,L,D] 

Hari 06  : KUSADASI –EPHESUS – PAMUKKALE 
Dengan bus Anda akan diajak ke kota Ephesus yang mempunyai sejarah arkeologi paling menakjubkan di 
dunia. Anda dapat melihat peninggalan zaman Romawi seperti  ; The Great Theater, Libary of Celcus, 
Augustus Gate, Salamis Theater, Gymnasium dan lain sebagainya. Setelah santap siang perjalanan 
dilanjutkan ke Pamukkale. Anda akan melihat Travertine atau Kolam Bertingkat yang airnya 
mengandung zat karbondioksida dan kapur putihnya menyerupai kapas merupakan fenomena alam 
yang luar biasa. [B,L,D] 
 
Hari 07  : PAMUKKALE – BURSA 
Kita meninggalkan kota Pamukkale menuju kota Bursa melalui kota Sardis. Tiba di Bursa langsung city 
tour mengunjungi Grand Mosque. [B,L,D] 
 
Hari 08  : BURSA – ISTANBUL 
Setelah sarapan pagi perjalanan dilanjutkan menuju Istanbul dengan menggunakan kapal ferry. 
Setibanya di  Istanbul diajak menyusuri selat Bosphorus dengan mengikuti  Bosphorus Cruises. Kemudian 
dilanjutkan ke Grand Bazaar dimana Anda dapat berbelanja souvenir khas Turki. [B,L,D] 
Hari 09  : ISTANBUL – JAKARTA 
Pagi hari Anda diajak untuk city tour di Istanbul mengunjungi/melewati  Hippodrome Square, area yang 
telah ada dan terkenal sejak zaman Byzantium, St. Hagia Sophia yang semula dibangun sebagai gereja 
kemudian berubah fungsi menjadi mesjid dengan 4 buah mena ra dan sekarang menjadi museum, Blue 
Mosque mesjid yang memiliki 6 menara dan dinding yang dihias keramik berwarna biru, serta Topkapi 
Palace yang merupakan lambang kejayaan masa kesultanan Ottoman. Kemudian Anda diantar ke 
bandara untuk kembali ke Jakarta. [B,L,D] 
 
Hari 10  : TIBA DI JAKARTA 
Setibanya Anda di Bandara Soekarno Hatta maka berakhirlah sudah perjalanan wisata Anda bersama 
kami. Terima kasih telah memilih TRAVEL YUK untuk menemani perjalanan Anda dan sampai jumpa di 
program – program kami lainnya. 

10 HARI AMAZING DUBAY TURKEY 


