
•  Biaya Tour Dewasa (Min. 30 Pax)
•  Biaya Tour Dewasa (Min. 25 - 29 Pax)
•  Permintaan 1 Orang / Kamar (single room suplement)

USD 2.600
USD 2.640

USD 550

D E T A I L  H A R G A  ( P E S E R T A  D E W A S A )

• Tiket pesawat pulang pergi kelas ekonomi (non refundable)
•  Pengurusan Check in dan bagasi pada waktu keberangkatan
•  Hotel bertaraf Internasional *3 Premium - *4  
•  Pastor pembimbing / Pendeta
•  Bagasi cuma-cuma seberat 30 kg (sesuai ketentuan 
 Perusahaan Penerbangan)
•  Asuransi perjalanan
•  Visa, tax dan border Israel & Turki (PP)
•  Makan pagi di Hotel, makan siang dan makan malam sesuai 
 acara
•  Bus dengan fasilitas Wi/Fi & A/C
• Professional local Guide bersertifikasi dan berbahasa Indonesia
• Sertifikat perjalanan ziarah dan mineral water 2 botol / orang / hari
• Tips untuk local guide, drivers, porter, dan restaurants
• Waiting Meals [at Soekarno Hatta Airport]
•  Souvenir dari Insight Tour

BIAYA PERJALANAN SUDAH TERMASUK

•  Pengeluaran pribadi (laundry, telepon, minibar, makanan
   tambahan, dll)
•  Kelebihan berat bagasi
•  Tour tambahan di luar itinerary (Hot air Baloon, etc)
• Tiket Pesawat PP dari luar daerah ke Jakarta
•  Tambahan kamar sendiri
•  Pembuatan passport dan dokumen lainnya.

BIAYA PERJALANAN TIDAK TERMASUK

•  Melengkapi form pendaftaran dan melunasi uang muka
   sebesar USD 500 / orang (non refundable)
•  Pendaftaran paling lambat adalah 40 hari sebelum tanggal
   keberangkatan
•  Pelunasan biaya tour paling lambat 40 hari sebelum tanggal
   keberangkatan
•  Pembayaran dapat di transfer ke nomor Rekening:
   -  Bank : Bank Central Asia (BCA)
   -  A/n : PT. Berhasil Memperluas Wawasan
   -  Acc No : 8350-485-555
   -  Cabang : Daan Mogot
•  Menyerahkan Passport yang masih berlaku minimal sampai 6
   bulan setelah tanggal pulang
•  Foto copy kartu keluarga (Keperluan Visa)
•  Nama orang tua (Ayah & Ibu), nama Kakek, pekerjaan, status
   pernikahan, negara terakhir yang dikunjungi (Keperluan Visa)

SYARAT PENDAFTARAN

BIAYA PEMBATALAN

• Harga dapat berubah sewaktu-waktu dengan ataupun tanpa 
 pemberitahuan terlebih dahulu apabila jumlah minimum peserta tidak 
 tercapai, perubahan kurs valuta asing, perubahan harga tiket pesawat, 
 harga hotel, dll. Syarat ini juga berlaku untuk semua peserta yang 
 telah melunasi biaya tour sebelum keberangkatan.
• Apabila terjadi force majeur, maka INSIGHT TOUR berhak melakukan 
 pembatalan atau perubahan jadwal perjalanan demi untuk kebaikan 
 semua peserta tour.
• INSIGHT TOUR berhak melakukan pembatalan perjalanan apabila 
 jumlah peserta tidak mencapai jumlah minimum yang diperlukan dan 
 semua kebijaksanaan yang telah diputuskan merupakan keputusan 
 mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
• Apabila di dalam perjalanan terjadi : perubahan peraturan Pemerintah 
 setempat, perubahan jadwal pesawat terbang, karantina, kelebihan 
 bagasi, kehilangan pasport, kehilangan barang berharga lain, hal lain 
 yang mengakibatkan peserta tidak dapat melanjutkan perjalanan (sakit 
 / meninggal dunia), kecelakaan akibat kelalaian sendiri, penahanan di 
 Imigrasi, Hotel atau Bandara, serta mengalami gangguan lain (Force
 Majeur) di luar kuasa INSIGHT TOUR, maka semua resiko adalah diluar 
 tanggung jawab INSIGHT TOUR. Dan semua biaya perjalanan yang 
 belum terpakai tidak dapat dikembalikan. Apabila timbul biaya-biaya 
 lain akibat masalah tersebut, semuanya menjadi tanggung jawab 
 peserta.
• Permintaan Khusus untuk kamar, kelas dalam pesawat, makanan atau 
 hal-hal lainnya dapat kami penuhi tergantung ketersediaan dan 
 kondisi. Semua biaya tambahan yang timbul akibat permintaan tersebut 
 akan di bebankan sepenuhnya kepada peserta yang bersangkutan.
• Jika peserta dengan kehendak sendiri menyimpang atau membatalkan 
 sebagian atau sepenuhnya dari acara yang telah ditentukan, tidak dapat 
 menuntut pengembalian uang atas service yang belum atau tidak 
 digunakan. Penambahan biaya yang dibutuhkan untuk perubahan atau 
 penambahan acara tersebut menjadi tanggung jawab peserta yang
 bersangkutan.
• Pembayaran dapat menggunakan Rupiah atau US Dolar, INSIGHT TOUR 
 tidak dapat menjamin dapat memberikan nilai tukar kurs murah kepada 
 peserta.
• Semua Peserta dianggap telah mengetahui dan menerima, serta 
 menyetujui semua ketentuan yang disebutkan diatas.

CATATAN TAMBAHAN & KETENTUAN LAIN :

•  14 - hari keberangkatan (tidak hadir di hari keberangkatan) : 100%
    dari biaya tour
•  30 - 15 hari sebelum tanggal keberangkatan : 75% dari biaya tour
•  39 - 31 hari sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari biaya tour
•  40 Hari atau lebih dari tanggal keberangkatan: sebesar uang muka

12 DAYS BLESSING Turkey
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Contact Person
Ester
0818 180 983

Vincent
0812 8588 2258

BONUS PERJALANAN

•  Turkish Airlines
•  Free Insight Tour Souvenir
•  Free Certificate from Insight Tour
•  Hotel Bertaraf  Internasional
•  Include Visa, Tipping & Travel Insurance
•  Fasilitas Penjemputan dari Bandara 
   saat kepulangan



DAY 5 Bethlehem       (B/L/D)

Hari ini kita akan mengunjungi Gereja St. Anna dan Kolam Bethesda. Kemudian 
Kita akan menjalani Jalan Salib, lalui Via Dolorosa yang tempuh Yesus dari 
Pengadilan Pontius Pilatus sampai ke Bukit Golgota. Setelah merenungkan 
sengsara Yesus kita akan menuju Garden Tomb yang di percaya sebagai Makam 
Yesus. Menuju Bukit Sion, Gereja St. Peter Galicantu, Ruang Perjamuan 
Terakhir dan Makam Raja Daud. Sore hari kita akan menuju Tembok Ratapan 
(termasuk Western Tunnel) yang merupakan pusat kepercayaan Bangsa Yahudi 
setelah Bait Allah kedua dihancurkan.

Kita akan memulai perjalanan ziarah dengan menuju Tempat Lahir Yesus Nativity 
Church, dilanjutkan Gereja Padang Gembala. Setelah makan siang, Kita akan 
menuju BUKIT ZAITUN untuk membuat foto kenangan dengan latar belakang 
YERUSALEM. Mengunjungi Gereja Kenaikan Yesus Kristus, Gereja Tempat 
Yesus Mengajar Doa Bapa Kami, menyusuri JALAN MINGGU PALEM, 
DOMINUS FLEVIT, hingga TAMAN GETSEMANE tempat Yesus melewatkan 
saat terakhir-Nya sebelum ditangkap tentara Romawi. Bermalam di Bethlehem.

DAY 4 Bethlehem    (B/L/D)

DAY 1 Jakarta – Istanbul

DAY 2 Istanbul – Tel Aviv – Tiberias    (L/D)

DAY 3 Tiberias – Bethlehem    (B/L/D)

Para peserta Tour berkumpul di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.
Diharapkan datang 3 jam sebelum keberangkatan menuju Istanbul.

Welcome to Tel Aviv, Israel. Setelah semua proses imigrasi selesai kita
akan langsung dijemput menuju Tiberias dengan singgah di Nazareth untuk 
mengunjungi gereja kabar bahagia tempat maria mendapat kabar tentang 
kelahiran yesus dari malaikat gabriel. Kana tempat yesus melakukan mujizat 
pertamanya yaitu merubah air menjadi anggur. Pembaharuan janji pernikahan bagi 
pasangan suami – istri. Jangan lupa membeli oleh – oleh cana wedding wine. 
kemudian kita akan berlayar di danau galilea dengan perahu nelayan layaknya 
murid yesus.

Anda akan mengunjungi sekitar MT. BEATITUDE, TABGHA, CHURCH OF 
PPRIMACY, CAPERNAUM atau TOWN OF JESUS, YARDENIT. Kemudian kita 
akan menuju Kota Yeriko POHON ARA yang di panjat oleh Zacheus untuk 
melihat Tuhan Yesus saat melintas. BUKIT PENCOBAAN dimana Yesus dicobai 
saat berpuasa. Setelah itu Kita menuju QUMRAN, tempat ditemukannya 
gulungan Kitab Suci. Sore hari Kita akan menuju ke DEAD SEA untuk mengapung 
dan bersantai. Bermalam di Bethlehem.

Bethlehem - Tel Aviv - Istanbul     (B/L/D)DAY 6

Pagi ini setelah sarapan pastikan semua barang bawaan anda tidak ada yang 
tertinggal. Setelah check out kita akan menuju Ben Gurion Airport untuk menuju 
Istanbul, Turki. Setelah proses imigrasi kita akan berkeliling kota Istanbul dimulai 
dari Blue Mosque, Hippodrome, dan berakhir di Topkapi Palace.

DAY 10 Pamukkale - Istanbul     (B/L/D)

DAY 12 Istanbul - Jakarta

DAY  9 Kusadasi - Denizli - Pamukkale    (B/L/D)

Setelah sarapan melanjutkan perjalanan ke SALIHLI. Pada masa Byzantine kota 
Salihli/Sardis ini merupakan Keuskupan besar. Tempat yg dikunjungi : Sinagoga, 
gymnasium dan Gereja Byzantine. Kemudian ke ALASEHIR. Setelah makan siang 
kita akan menuju LAODIKEA. HIERAPOLIS (Pamukkale) yang merupakan kota 
pemandian air panas alam. Dan tiba saatnya kita akan mengunjungi COTTON 
CASTLE, dimana mata anda akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang 
begitu indah.

DAY 8  Kusadasi – Selcuk – Kusadasi     (B/L/D)

Pagi ini kita akan menuju EPHESUS untuk menikmati keindahan sisa kota tua 
Efesus melihat theater, perpustakaan Celcus serta tempat menarik lainnya yang 
mana kota ini merupakan salah satu kota dari tujuh jemaat mula mula. Kemudian 
tak lupa mengunjungi Rumah Bunda Maria, secara tradisi Rasul Yohanes 
membawa Maria, Ibu Yesus, ke Efesus. Juga mengunjungi BASILIKA ST. 
YOHANES, yang dibangun di atas makamnya. Kemudian menuju TURKISH 
LEATHER MANUFACTURER. Setelah semua tour berakhir anda akan kembali 
diantar kembali ke hotel di Kusadasi.

DAY 7 Istanbul- Pergama - Kusadasi     (B/L/D)

Pagi ini setelah sarapan kita akan menuju menuju ke AKHISAR dan melanjutkan 
perjalanan menuju BERGAMA. Setelah makan siang kita menuju PERGAMON 
ACROPOLIS. Kemudian tujuan kita selanjutnya adalah SMIRNA, kota dari St. 
Polycarpus yang merupakan Bapa Gereja Awal dan murid langsung dari Rasul 
Yohanes yang wafat menjadi martir. Kemudian menuju Kusadasi untuk bermalam.

Dihari yang indah ini pada waktu yang telah ditentukan kita akan melanjutkan 
perjalanan menuju Istanbul. Setibanya di Istanbul anda akan diajak menuju hotel 
untuk beristirahat setelah perjalanan yang cukup jauh.

Tiba di Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Welcome Home! Terima kasih atas
kepercayaan Anda, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang dengan Tour 
& Ziarah bersama Insight Tour yang lain. Tuhan Yesus memberkati Anda & 
seluruh Keluarga.

DAY 11 Istanbul - Jakarta    (B/L/D)

Setelah sarapan Anda akan diberikan kesempatan untuk menikmati keindahan 
Kota Istanbul dari Selat Bosphorus dengan KAPAL CRUISE. Setelah istirahat 
makan siang perjalanan kembali dilanjutkan dengan mengunjungi HAGIA SOPHIA 
MUSEUM dan Anda akan diberikan waktu yang cukup untuk berbelanja oleh – 
oleh khas Turki di GRAND COVERED BAZZAR, ISTIKLAL STREET dan TAKSIM 
SQUARE. Setelah makan malam kembali kita diantar menuju Airport untuk terbang 
kembali ke tanah air.


