AMSTERDAM – BRUSSEL – PARIS – GENEVA – ZURICH – MILAN –
VENICE – PISA – ROME

HIGHLIGHT: VOLENDAM (DESA NELAYAN KHAS BELANDA)
MT. TITTLIS (GUNUNG SALJU ABADI)
MILAN (PUSAT KOTA MODE ITALIA)

BONUS : PARIS RIVER CRUISE
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Hari 09:
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JAKARTA – AMSTERDAM
Hari ini Anda berkumpul di Bandara Soekarno - Hatta menuju Amsterdam – Belanda.
Akomodasi: dalam pesawat
TIBA DI AMSTERDAM - VOLENDAM – AMSTERDAM (dan sekitarnya)
Selamat datang di kota Amsterdam yang terkenal dengan julukan negeri kincir angin.
Setibanya di Amsterdam, Anda akan diantar untuk mengunjungi desa nelayan di kota Volendam, dimana Anda dapat berfoto
menggunakan baju khas Belanda di sini atau membeli souvenir khas Belanda, kemudian Anda akan diantar untuk city tour
mengunjungi/melewati Royal Palace, Central Station, Dam Square. Lalu Anda juga akan diajak untuk untuk melihat
Pabrik pembuatan Diamond.
Akomodasi: NH Busum Jan Tabak Hotel atau setaraf
AMSTERDAM – MADURODAM – AMSTERDAM
Setelah makan pagi,Anda akan diantar menuju ibukota negara Belanda yaitu Denhaag dimana Anda akan diajak untuk melihat
Taman Mini seluruh negara Belanda dalam skala kecil yang di namakan Maduraodam. Kemudian kembali menuju Amsterdam
untuk bermalam. (Makan Pagi)
AMSTERDAM - BRUSSEL – PARIS (france area)
Pagi hari setelah santap pagi, anda berkesempatan untuk berorientasi dengan berjalan kaki dengan mengunjungi Grand
Palace dan Melihat patung Little Julian atau yang di kenal dengan Manekin Piss. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju
Paris untuk bermalam. ( Makan Pagi)
Akomodasi: Park Suited Elegance Rosny Sous Bois Hotel atau setaraf.
PARIS (france area)
Berkeliling di pusat kota mode – PARIS, dengan melewati gerbang kemenangan Arc de Triomphe, jalanan megah Champs
de Elysèes, Place De La Concorde, Des Invalides dan mengunjungi dari dekat lambang kota Paris yaitu Eiffel Tower
sampai dengan lantai kedua dimana Anda dapat melihat panorama seluruh kota. (Bila Eiffel Tower Fully
Booked/Renovasi, maka akan di ganti ke Montparnasse Tower). Dan Anda dapat berkesempatan untuk berbelanja di
Kota Mode ini, seperti di toko bebas pajak, Galeries Lafayette, Printemps dll. (Makan Pagi)
PARIS – GENEVE (THOIRY)/ZURICH
Setelah makan pagi meninggalkan kota Paris untuk menuju Thoiry sambil melihat pemandangan jajaran pegunungan Swiss
yang luar biasa indahnya. Setibanya digeneva jika waktu memungkinkan Anda akan diajak untuk melihat Air Mancur Jet
D’Au yang berada di tengah danau geneva, Flower Clock yang selalu menghiasi kota ini. Kemudian Anda diantar menuju
hotel untuk check in dan beristirahat. (Makan Pagi)
Akomodasi: Holiday Inn Hotel atau setaraf.
GENEVE (THOIRY) ZURICH – MT. TITLIS – ZURICH dan sekitarnya
Setelah makan pagi, perjalanan dilanjutkan menuju MT. TITLIS (termasuk Cable car), yang merupakan objek wisata
pegunungan di Swiss dengan salju abadinya, dengan menggunakan kereta gantung berputar diatas ketinggian 3,020m dimana
anda dapat menikmati suasana pegunungan yang menakjubkan dan bermain dengan salju. Kemudian perjalanan dilanjutkan
menuju kota Zurich untuk bermalam. (Makan Pagi)
Akomodasi: Park inn Hotel atau setaraf.
ZURICH – MILAN – VENICE
Setelah makan pagi kita tinggalkan negara Swiss dan melanjutkan perjalanan memasuki negara Italy dengan tujuan utama
adalah Kota Mode Italia yaitu kota Milan. Anda akan diantar melihat Gereja Gothic Duomo Cathedral dan Galleria Vittorio
Emmanuelle 2 yang mewah dengan atap kacanya. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju kota air Air Venice. Setibanya
Anda akan diantar menuju hotel untuk bermalam. (Makan Pagi)
Akomodasi: Base Hotel atau setaraf.
VENICE – PISA/PRATO
Setelah makan pagi, perjalanan menuju kota Air Venice yang berada di Italy. Venice yang terkenal di dunia dengan
menggunakan transportasi air menuju St. Marco Square, Doges Palace, Bridge of Sight. Kemudian Anda akan diajak
melanjutkan perjalanan menuju kota Pisa untuk melihat kompleks menara miring Pisa, dimana di dalamnya terdapat Gereja,
kolam babtis dan lonceng menara gereja yang di kenal dengan menara Pisa. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Prato
untuk bermalam. (Makan Pagi)
Akomodasi: Tuscany Hotel atau setaraf.
PISA/PRATO – ROME
Pagi ini perjalanan menuju kota Rome yang sarat dengan sejarah. Setibanya Anda langsung bercity tour dengan mengunjungi
St Peter’s Basilica yang sangat anggun, melewati Colloseum yaitu tempat diadakannya pertarungan antara manusia
melawan binatang buas, Roman Forum, Monument Vittorio Emmanuelle II serta air mancur Trevi Fountain yang
indah. (Makan Pagi)
Akomodasi: Selene Hotel atau setaraf
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ROME - JAKARTA
Hari ini acara bebas sampai dengan waktunya Anda akan diijemput dan diantar menuju bandara guna kembali ke Tanah Air.
(Makan Pagi)
Tiba di JAKARTA
Hari 12:
Hari ini Anda tiba di Jakarta.
BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH (IDR)
(x1000)
Hari 11:

Keberangkatan

Airline

Dewasa
Twin Sharing

17 OCT 2017

TK

27,850

Anak dibawah
12 tahun
sekamar
dgn 01 dewasa

Anak dibawah 12
tahun sekamar dgn
02 Dewasa
(dgn extra bed)

Anak dibawah
12 tahun sekamar
dgn 02 Dewasa
(tanpa extra bed)

27,8500

27,850

26,850

HARGA TERMASUK AIRPORT TAX JAKARTA & INTERNATIONAL /+FUEL SURCHARGE
ETIHAD ARIWAYS : IDR 900,000; CATHAY : IDR 2,200,000 ; TURKISH : IDR 5,800,000

Proses Visa Schengen Multiple diperlukan 30 hari kerja.
*Triple room : kondisi kamar triple room di eropa dapat berupa extrabed / sofabed
NOTES:
**KHUSUS KEBERANGKATAN BULAN OCTOBER, OBJECT WISATA PEGUNUNGAN GLACIER 3000 AKAN DIGANTI
DENGAN MT TITLIS DIKARENAKAN SEDANG ADA MAINTANCE TAHUNAN DARI TANGGAL 09 – 27 OCT 2017 DAN AKAN
BERMALAM DI KOTA ZURICH**
FLIGHT DETAILS DAPAT BERUBAH SEWAKTU – WAKTU :
TURKISH AIRLINES
Pergi
TK 57
CGK-IST 21.00-06.15
TK 1951 IST-AMS 08.55-10.50
Pulang
TK 1864 FCO-IST 19.00-23.40
TK 56
IST-CGK 02.40-18.20
BIAYA TAMBAHAN:
01. Jika Single Supplement (Satu orang Satu Kamar) : IDR 8,000,000 per orang.
02. Makan Siang & Malam ( Arrangement & Biaya Masing-masing)
HAL – HAL PERHATIAN:
1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 20 orang dewasa/group
2. Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka sebesar IDR 5,000,000/peserta (Non-refundable deposit), dan pembayaran
uang muka hanya menjamin keikut-sertaan dalam paket tour pilihan Anda.
3. Bila ada pembatalan dari pihak tamu, maka uang muka tidak dapat dikembalikan dan akan dianggap hangus.
4. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan,
walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan.
5. Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu:
A. 15 – 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 50% dari harga tour.
B. 7 – 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 80% dari harga tour.
C. Kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga tour.
6. Dalam keadaan Force Majeure/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain, rencana
perjalanan dapat dirubah baik susunan maupun jadwalnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, hal ini demi kepentingan dan
keamanan seluruh rombongan Alegre. Dalam hal ini Alegre tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau uang atas
service yang sudah dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
7. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
8. Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA Newtravelsafe, untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak terduga
yang mungkin terjadi selama perjalanan. Manfaat yang dijamin adalah : kematian & cacat tetap akibat kecelakaan, biaya medis,
biaya evakuasi, repatriasi medis serta repatriasi jenazah.
* Syarat & ketentuan berlaku.
Note: Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product.
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