TOUR INFORMATION HOTLINE
021-8834-7537

HIGHLIGHT: CINQUE TERRE – DESA 5 WARNA – UNESCO
VERONA – JULIET’S BALCONY
VENICE – BURANO ISLAND
SAN MARINO CITY
BONUS : TRAVEL INSURANCE *Syarat & kondisi berlaku
Hari 01:
Hari 02:

Hari 03:

Hari 04:

Hari 05:

Hari 06:

Hari 07:

Hari 08:

Hari 09:

Hari 10:

Mulai dari:

IDR 20.800.000
+ Apo Tax JKT +
International &
Fuel Surcharge

IDR 6.250.000

DEPARTURE JAKARTA
Hari ini Anda berkumpul di Bandara Soekarno - Hatta untuk menuju Milan , Italy.
Akomodasi: dalam pesawat
ARRIVAL MILAN
Hari ini Anda tiba di Kota Mode Italia yaitu kota Milan. Anda akan diantar melihat Gereja Gothic Duomo Cathedral dan
Galleria Vittorio Emmanuelle 2 yang mewah dengan atap kacanya. Setelahnya anda akan dianter menuju hotel untuk
beristirahat. (Makan malam)
Akomodasi : una malpensa Hotel atau Setaraf
MILAN – SERRAVALLE – GENOA/LA SPEZIA
Acara Tour hari ini dilanjutkan dengan berbelanja di Serravalle Design Outlet, dimana anda dapat berbelanja dengan merk
Addidas, Burberry, benneton, Furla, Gucci, Prada, dan banyak merk lainnya, setelahnya anda akan diantar menuju Genoa/La
spezia untuk bermalam. (Makan Pagi, Makan Malam)
Akomodasi : Art miro Hotel atau Setaraf
GENOA /LA SPEZIA – CINQUE TERRE – LA SPEZIA - PARMA
Hari ini dengan menggunakan kereta, kita akan mengunjungi bagian dari kota Cinque Terre yang terkenal dengan sebutan
The Five Lands yang terdiri dari lima desa dan beberapa bukit dan kota ini juga dinyatakan sebagai UNESCO World Heritage
City. Anda akan berorientasi dengan berjalan kaki dan menggunakan kereta sambil menikmati keindahan dari desa dan
pemandangan yang menakjubkan. Setelahnya anda akan diantar menuju kota parma untuk beristirahat.
(Makan Pagi, Makan Malam)
Akomodasi : Art Miro Hotel atau Setaraf
PARMA – SIRMIONE - VERONA
Hari ini kita akan meinggalkan kota Parma menuju Sirmione sesampainya anda akan diajak menuju Sirmione Castle,
setelahnya anda akan diantar menuju Verona dan mengunjungi Amphitheater, serta mengunjungi juliet’s balcony, yang
terkenal dengan cerita romeo and juliet, setelahnya anda akan diantar menuju hotel untuk beristirahat.
(Makan Pagi, Makan Malam)
Akomodasi : San Pietro Hotel atau Setaraf
VERONA – MURANO – BURANO - VENICE
Setelah santap pagi, Perjalanan dilanjutkan menuju Murano island, dengan menggunakan ferry, sesampainya anda akan
mengunjungi Glass Factory, lalu selanjutnya anda akan menuju Burano Island, dengan keindahan warna warni rumahnya,
lalu dilanjutkan mengunjungi Lace factory, setelahnya anda akan diantar kembali menggunkan ferry dan bermalam di kota
venice. (Makan Pagi, Makan Malam)
Akomodasi: Delfino atau setaraf
VENICE – SAN MARINO
Hari ini setelah makan pagi, perjalanan wisata Anda akan dilanjutkan dengan menggunakan bus wisata menuju San marino,
Setibanya di san marino anda akan berkeliling di kota san marino yang indah dan setelahnya anda akan diantar menuju ke hotel
untuk proses check in dan beristirahat. (Makan Pagi/Makan malam)
Akomodasi : Mercure hotel atau setaraf
SAN MARINO - ROME
Acara Tour hari ini anda akan meninggalkan San marino dan menuju kota Rome, sesampainya di rome anda akan langsung
Diantar menuju hotel untuk beristirahat. (Makan pagi, makan malam)
Akomodasi : Holiday inn rome pisana hotel atau setaraf
ROME – JAKARTA
Pagi hari Anda akan 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. Setelahnya anda akan bersiap2 untuk diantar menuju airport untuk
penerbangan kembali menuju tanah air. ( Makan Pagi )
Akomodasi : dalam pesawat
ARRIVAL JAKARTA
Hari ini tiba di Jakarta.
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BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH (IDR)
Keberangkatan
(2015)
MAR : 31
APR : 02, 12, 22
MAY : 10

(x1000)

Airlines

Dewasa
Twin Sharing/
Triple
(dgn extra bed)

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)

TK

20,800

20,800

(N/A)

19,800

Harga tour tertera berdasarkan kurs IDR 14.100 dan dapat berubah pada saat pelunasan pembayaran berdasarkan nilai
tukar rupiah (mengikuti rate Bank Indonesia) yang berlaku pada hari itu.
Proses Visa Schengen Multiple diperlukan 30 hari kerja.
BIAYA TAMBAHAN:
01. Single Supplement: IDR. 4.650.000 per orang.
02. Airport Tax Internasional: IDR 6.250.000 per orang (harga tax dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan).
03. Tipping yang diwajibkan untuk Tour Leader IDR 50.000/orang/hari, Local Guide IDR 50.000/orang/hari & Driver IDR
35.000/orang/hari (Pembayaran Tips dilakukan di Negara Tujuan berdasarkan mata uang setempat).
04. Biaya Visa

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, dan pembayaran uang muka hanya menjamin
keikut-sertaan dalam paket tour pilihan Anda.
3. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan,
walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan.
4. 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.
5. 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 ATS. Dalam hal ini ATS tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau
uang atas service yang sudah dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
6. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
7. 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 ATS.
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