10D/7N WEST EUROPE MOSLEM TOUR
(GROUP)
PARIS – BRUSSELS – AMSTERDAM – VOLENDAM – COLOGNE – FRANKFURT –TITISEE –
SCHAFFHAUSEN – LUCERNE – ENGELBERG – Mt. TITLIS – ZURICH
Keberangkatan : Nov : 08, 22 Dec : 06, 2017
Hari 1 : JAKARTA – DUBAI ( EK357 CGK-DXB 17.45 – 23.15 )
Semua peserta berkumpul di Bandara International Soekarno-Hatta, Terminal 2D Keberangkatan,
depan Resto Hoka Hoka Bento (diharapkan tiba 3 jam sebelum keberangkatan) untuk proses checkin penerbangan dan immigrasi serta menunggu waktu boarding penerbangan ke Paris (Perancis)
via Dubai (UEA) dengan penerbangan Emirates.
Hari 2 : DUBAI - PARIS (MS, MM) ( EK71 DXB-CDG 03.20 – 08.00 )
Setibanya di Paris, Anda langsung dijemput untuk makan siang di Djakarta Bali (Halal Restaurant).
Selanjutnya diantar dengan bus wisata menuju masjid di Paris untuk Shalat Dzuhur dan dilanjutkan
mengikuti tour (dengan tambahan biaya sendiri) menyusuri Sungai Seine dengan Bateaux Mouches
Cruise. Makan malam di Aarapana (Halal Restaurant) hingga tiba waktunya untuk diantar check-in
hotel di Paris & beristirahat.
Hari 3 : PARIS CITY TOUR (MP, MS, MM)
Setelah makan pagi di hotel, acara hari ini mengunjungi/melewati Place de la Concorde, Champs
Elysees, Notre Dame Cathedral, Arc du Triomphe, Dome des Invalides, Louvre Museum dan Eiffel
Tower (UNESCO listed) hingga ke lantai 2. Makan siang di Halal Restaurant. Selanjutnya acara
belanja di Galeries Lafayette hingga waktu makan malam di Halal Restaurant dan kembali ke hotel
di Paris untuk istirahat.
Hari 4 : PARIS – BRUSSELS – AMSTERDAM (MP, MS, MM)
Setelah makan pagi dan check-out hotel, perjalanan hari ini dilanjutkan dengan bus wisata dari
Paris menuju Amsterdam melewati Brussels. Setibanya di Brussels, makan siang di Au Palais des
Indes (Halal Restaurant). Wisata di Brussels mengunjungi Maneken pis, Royal Palace dan Town Hall.
Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju Amsterdam. Makan malam di Desa Restaurant (Halal)
hingga tiba waktunya untuk diantar check-in hotel di Amsterdam & beristirahat.
Hari 5 : AMSTERDAM – VOLENDAM – AMSTERDAM (MP, MS, MM)
Pagi hari perjalanan dimulai dengan kunjungan ke Volendam untuk mengunjungi Traditional
Fisherman Village, dimana Anda dapat berfoto dengan pakaian khas nelayan Belanda. Makan siang
di Srikandi Restaurant (Halal) Amsterdam. Berikutnya kembali ke kota kota Amsterdam untuk
menikmati keunikan serta keindahan kota Amsterdam dengan Canal Cruise, kemudian diajak
mengunjungi salah satu pabrik pengasahan berlian yang terkenal di dunia, Dilanjutkan makan
malam di Desa Restaurant (Halal) dan kembali ke hotel di Amsterdam untuk istirahat.

Hari 6 : AMSTERDAM – COLOGNE – FRANKFURT (MP, MS, MM)
Setelah makan pagi dan check-out hotel, perjalanan hari ini dilanjutkan dengan bus wisata dari
Schiphol, Amsterdam menuju Cologne. Makan siang di Halal Restaurant dilanjutkan mengunjungi
Ditib Cami Central Mosque Cologne. Perjalanan dilanjutkan menuju Heidelberg
mengunjungi/melewati Goethe House & Old town hingga waktu makan malam di Halal Restaurant
dan menuju ke hotel di Frankfurt untuk check-in hotel & beristirahat.
Hari 7 : FRANKFURT – TITISEE – SCHAFFHAUSEN – LUCERNE (MP, MS, MM )
Setelah makan pagi dan check-out hotel, perjalanan hari ini dilanjutkan dengan bus wisata dari
Frankfurt menuju Titisee. Makan siang di Cafe and Brauhaus Zur Muehle Restaurant dilanjutkan
mengunjungi Lake Titisee dan Cuckoo Clock workshop. Berikutnya perjalanan dilanjutkan menuju
Schaffhausen menyaksikan keindahan Rhinefalls. Lucerne adalah tujuan kita terakhir hari ini untuk
makan malam di Halal Restaurant dan menuju ke hotel di Buochs untuk check-in hotel &
beristirahat.
Hari 8 : LUCERNE - ENGELBERG - Mt. TITLIS – LUCERNE (MP, MS, MM)
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diantar menuju Engelberg untuk naik cable car menuju
puncak Gunung Titlis. Makan siang di Panorama Restaurant. Selanjutnya dengan cable car juga
kembali menuju Engelberg. Wisata berikutnya di Lucerne mengunjungi Chapel Bridge, Lion
Monument, Old Town & Lucerne Lake hingga waktu makan malam di Halal restaurant dan kembali
ke hotel di Buochs untuk istirahat.
Hari 9 : LUCERNE – ZURICH – DUBAI (MP, MS) (EK86 ZRH-DXB 21.55 - 07.20)
Setelah makan pagi dan check-out hotel, perjalanan hari ini dilanjutkan dengan bus wisata dari
hotel menuju Zurich. Makan siang di Halal Restaurant Zurich hingga tiba waktunya diantar menuju
airport Zurich untuk penerbangan kembali ke Tanah Air via Dubai dengan penerbangan Emirates.
Hari 10 : DUBAI-JAKARTA (EK358 DXB-CGK 11.00 – 22.10)
Malam hari tiba kembali di Jakarta. Terima kasih untuk kepercayaannya pada kami, semoga
membawa kenangan indah yang tidak terlupakan.

BIAYA TOUR
MINIMUM 20PAX

DEWASA TWIN
/TRPL

ANAK TWN SHARE

ANAK EXTRA BED

IDR 31.250.000,-

IDR 29.850.000,-

IDR 26.850.000,-

BIAYA TAMBAHAN

HARGA TAMBAHAN PER
ORANG
Tambahan Single Supplement ( Jika Sekamar Sendiri )
IDR. 3.350.000
*** JIKA PESERTA KURANG DARI 20 PESERTA ADA TAMBAHAN RP 1.000.000 ***
HARGA TOUR TERMASUK:
 Tiket pesawat EMIRATES klas ekonomi
 Akomodasi hotel berbintang 3* (sekamar berdua)
 Santap pagi, siang dan malam sesuai acara diatas
 Transportasi bus wisata AC deluxe coach

 Tiket obyek wisata sesuai acara diatas
 Bagasi cuma-cuma berat max. 25 kg
 Tour Leader & tour guide lokal di kota tertentu
 Pengurusan Check-in dan imigrasi di airport

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.

