11D CONSORTIUM GREAT SALE YOUTHFUL WEST
EUROPE
by ETIHAD AIRWAYS
Departure Date : 06 Sep 2022
Hari 1 : 06 Sep 2022
JAKARTA – ABU DHABI
EY 475 06SEP CGKAUH 17.55-22.55
Sore hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno - Hatta untuk bersama-sama
berangkat menuju ke negara Perancis, Paris melalui Abu Dhabi. Paris merupakan kota mode yang sangat
romatis terletak di sungai Seine, di utara Perancis. Perang, revolusi, pergantian raja-raja selama berabadabad membuat kota Paris memiliki banyak sejarah. Napoloen III pernah merenovasi kota secara besarbesaran untuk membuat kota ini menjadi lebih indah dan bersih. Bermalam di pesawat.

Hari 2 : 07 Sep 2022 (D)
ABU DHABI - PARIS
EY31
25JUN
AUHCDG
02.15-07.45
Pagi ini Anda telah tiba di Paris. Anda akan dijemput dan langsung diajak city tour untuk mengenal kota
cantik ini dengan berfoto di Arch De Triomphe monumen yang dibangun Napoleon Bonaparte untuk
menghormati jasa tentaranya, melewati Place De La Concorde alun-alun terindah di kota Paris, Champs
Elysees, Notre Dame Cathedral Katedral dengan arsitektur Gothic yang dipersembahkan bagi Bunda Maria
dan Des Invalides. Tak lupa Anda diajak photostop di MENARA EIFFEL dan mengunjungi Grande
Mosquée
de
Paris.
Bermalam
di
Paris
atau
sekitarnya.
Hotel : Campanile Roissy Invest Hotel atau setara
Hari 3 : 08 Sep 2022 (B)
PARIS - MARNE LA VALLEE – PARIS
Tour hari ini dilanjutkan dengan mengunjungi La Vallée Village. Anda dapat berjalan-jalan di sini sambil
berburu barang-barang bermerk dengan harga menarik. Terdapat lebih dari 120 designer brand yang
menawarkan produk dengan potongan harga khusus.
Hari 4 : 09 Sep 2022 (B)
PARIS – BRUSSEL - AMSTERDAM
Dengan bus wisata hari ini menuju kota Amsterdam yang merupakan ibu kota Belanda. Amsterdam
merupakan kota tua dengan banyak kanal membelah kota yang dipenuhi oleh gedung-gedung tua, oleh
karena itu Amsterdam juga dikenal dengan Venice dari Utara. Dalam perjalanan Anda diajak singgah
sejenak di kota Brussels di Belgia. Anda akan photostop sejenak di Grand Place, alun-alun kota yang
dikelilingi oleh bangunan-bangunan tua dengan arsitektur yang menawan serta berfoto di Manneken Pis
landmark kota Brussels. Bermalam di Amsterdam Schiphol / Utrecht / Hoofddorp atau kota sekitarnya.
Hotel : Intercity Hotel Amsterdam Airport atau setaraf
Hari 5 : 10 Sep 2022 (B)
AMSTERDAM – ZAANSE SCHANS – VOLENDAM - COLOGNE
Tour hari ini mengajak Anda mengunjungi Zaanse Schans untuk melihat pemandangan indah kincir angin
khas dari negara ini dan juga bisa melihat pembuatan sepatu khas Belanda yang disebut klompen dan
pembuatan keju. Kemudian ke desa nelayan Volendam. Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk
berfoto dengan pakaian tradisional (optional). Setelah itu kembali ke kota Amsterdam dan dengan Canal
Cruise melewati Amstell River dan bangunan lain khas Belanda yang sangat unik serta mengunjungi
pabrik pengasahan berlian. Selanjutnya dengan bus melanjutkan perjalanan menuju Cologne di Jerman

untuk melihat Cologne Cathedral, landmark berarsitektur Gothic dengan menara kembarnya. Bermalam di
Leverkusen atau area sekitarnya.
Hotel : Leoso Hotel Leverkusen atau setaraf
Hari 6 : 11 Sep 2022 (B)
COLOGNE - COCHEM - LUXEMBOURG - ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Perjalanan hari ini dengan bus menuju Cochem yang terkenal dengan pemandangan dan perkebunan
anggur. Anda dapat berfoto dengan latar belakang Cochem Castle, kastil yang sudah ada sejak abad ke-12.
Anda akan menikmati pemandangan yang sangat indah karena letaknya menjulang indah di atas kota
Cochem di Sungai Moselle. Perjalanan dilanjutkan menuju Luxembourg untuk melihat Golden Lady (Gëlle
Fra), Monument of Remembrance yang terletak di Constitution Square, melewati Palais Grand Ducal,
Cathedral of Notre Dame dan lain-lain. Usai tour, Anda akan diantar menuju hotel dan beristirahat.
Bermalam di Illkirch Graffenstaden atau kota sekitarnya.
Hotel : 7hotel & Spa atau setaraf
Hari 7 : 12 Sep 2022 (B)
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN - GRINDELWALD - LAUTERBRUNNEN - INTERLAKEN - ISELTWALD
- SPREITENBACH
Setelah makan pagi di hotel, dengan bus menuju Grindelwald di Swiss. Tak lupa Anda diajak mampir
sejenak di Lauterbrunnen dan Interlaken. Kemudian dengan bus menuju desa kecil Iseltwald untuk
menikmati keindahan Lake Brienz yang juga merupakan tempat syuting drama Crash Landing on You.
Bermalam di Spreitenbach atau area sekitarnya.
Hotel : Idea hotel atau setaraf
Hari 8 : 13 Sep 2022 (B)
SPREITENBACH - FELDKIRCH - VADUZ - COMO – MILAN
Tour hari ini menuju Feldkirch di Austria. Anda dapat mengunjungi Feldkirch's Medieval Old
Town dengan jalanan sempit berbatu dan fasad yang indah. Kemudian menuju Vaduz yang merupakan ibu
kota Liechtenstein, salah satu negara terkecil di dunia. Setelah itu mampir sejenak di Lake Como. Bermalam
di Milan atau sekitarnya.
Hotel : Ibis Milano Fiera Linate atau setaraa.
Hari 9 : 14 Sep 2022 (B)
MILAN - SERRAVALLE SCRIVIA - MILAN
City tour hari ini, Anda dapat melihat San Siro Stadium yang dilanjutkan dengan melewati Sforza Castle.
Kemudian berfoto group di Duomo, gereja Katedral Milan. Katedral ini sangat besar dan dibangun dengan
arsitektur Gothic, terletak di lapangan utama di pusat kota Milan. Setelah itu melihat Da Vinci Statue dan
La Scala Theatre, Opera House tempat diadakannya pertunjukan opera, balet dan konser serta mengunjungi
Galleria Vittorio Emmanuelle II, salah satu pusat perbelanjaan tertua di dunia yang masih aktif dengan
arsitekturnya yang indah, berisi butik-butik merk terkenal, restoran dan toko-toko. Tidak ketinggalan Anda
dapat mengunjungi Serravalle Designer Outlet sebelum kembali ke hotel untuk beristirahat.
Hari 10 : 15 Sep 2022 (B)
MILAN - ABU DHABI
EY 88 15 SEP MCPAUH 10.10-18.05
Pagi hari ini Anda akan langsung diantar menuju Airport untuk penerbangan kembali ke Tanah Air melalui
Abu Dhabi. Bermalam di pesawat.
Hari 11 : 16 Sep 2022
ABI DHABI – JAKARTA
EY 474 16 SEP AUHCGK 03.00-14.35
Siang hari ini tiba kembali di Jakarta yang merupakan akhir dari perjalanan tour ini. Terima kasih atas
partisipasi Anda dan sampai jumpa pada acara tour lainnya.

Note :
* Karena keterbatasan hotel & flight, susunan acara dapat berubah disesuaikan dengan hotel dan flight
yg confirmed.
* Sesuai ketentuan, setiap pengunjung diwajibkan melampirkan Test PCR (Swab test) 48 jam sebelum
keberangkatan. Dan untuk kepulangan akan dilakukan Test PCR di Italy (sekitar Eur 119-170/orang).
* Sesuai ketentuan dari Pemerintah di Europe, setiap pengunjung wajib melampirkan bukti telah
menyelesaikan 2x proses vaksinasi dan booster.
* Regulasi tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti peraturan dari pemerintah.
* Biaya Test PCR di Indonesia & Italy belum termasuk dalam biaya tour.

MUST EXPERIENCE OPTIONAL :
JUNGFRAUJOCH : Idr 2.000.000/orang (min 10 peserta)
Mengunjungi JUNGFRAUJOCH yang terkenal dengan sebutan Top of Europe. Pemandangan indah akan
memukau Anda dalam perjalanan dengan gondola Eiger Express dari VCableway yang baru dibuka untuk
perjalanan spektakuler ke stasiun Eigergletscher, tempat Anda beralih ke cogwheel train ke Jungfraujoch.
Anda dapat menikmati keindahan gunung Jungfrau yang puncaknya memiliki ketinggian 4158 meter di atas
permukaan laut. Tiba di atas, Anda dapat bermain salju atau mengunjungi Ice Palace dan bersantap siang.
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* Acara perjalanan, Harga Tour / Visa / Apt Tax & YQ serta flight detail dapat berubah sewaktu-waktu
tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

Harga Termasuk :
1. Tiket pesawat udara pp kelas ekonomi (non-endorsable, non-refundable & non-reroutable
berdasarkan harga group/promosi).
2. Airport tax International (dapat berubah sewaktu-waktu).
3. Berat maksimum sebesar 20 kg untuk 1 bagasi atau sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan
yang digunakan, dan berat maksimum 7 kg untuk 1 handbag kecil untuk dibawa ke kabin pesawat
atau sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan yang digunakan.
4. Penginapan di hotel berdasarkan 2 (dua) orang dalam 1 kamar (twin sharing).
5. Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum dalam acara perjalanan. (MP-Makan Pagi,
MS-Makan Siang, MM-Makan Malam).
6. Tour Leader dari Jakarta.
7. Asuransi perjalanan GROUP cover Covid-19 (usia tertanggung maksimal 69 tahun).
Harga Tidak Termasuk :
1. Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa, entry permit dll.

2. Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service, laundry, mini bar, tambahan makanan dan
minuman serta pengeluaran lainnya.

3. Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan.
4. Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 20 kg), biaya bea masuk yang dikenakan
oleh duane di Jakarta maupun di negara yang dikunjungi.
5. Biaya Single Supplement bagi peserta yang menempati 1 kamar sendiri.
6. Tips untuk local guide ( EUR 2 per pax per day ), tour leader ( EUR 3 per pax per day ), pengemudi (
EUR 2 per pax per day )
7. Tips untuk pelayan restoran dan porter (jika ada) di Hotel dan Bandara.
8. Traveling bag.
9. Biaya PCR (Swab) Test di Indonesia (keberangkatan) dan di Italy (kepulangan).
10. Biaya karantina hotel di Jakarta (apabila diperlukan).
11. PPN 1,1 %.

Terms and Conditions :

1. Minimal keberangkatan 20 peserta.
2. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per peserta
minimal IDR 10.000.000 + Biaya Visa (jika ada).

3. Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya Visa dan Asuransi Perjalanan pribadi dapat berubah
sewaktu-waktu dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan.

4. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen
sesuai jadwal dan ketentuan dari pihak Kedutaan dan biaya visa tetap harus dilunasi walaupun visa
tidak disetujui oleh pihak Kedutaan.

5. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta.
6. Acara perjalanan dapat berubah/diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di
masing-masing kota/negara. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang
berlangsung pameran/konferensi, atau hotel yang ditawarkan sedang penuh, maka akan diganti
dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat.

7. Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, gangguan,
keterlambatan sarana angkutan/transportasi, bencana alam dll) yang dapat memengaruhi acara tour
akan dirubah dan bersifat non-refundable (tidak dapat dikembalikan). Dan biaya tour tidak
termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur.

8. Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.
9. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
10. Pengunduran diri/pindah tanggal/pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan
dikenakan biaya pembatalan, sbb :

1. Setelah pendaftaran : Uang Muka Pendaftaran (non-refundable).
2. 30 - 15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari biaya tour.
3. 14 - 06 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 75% dari biaya tour.
4. 05 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour.
11. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan
menerima syarat & kondisi di atas. Syarat & Kondisi Tour selengkapnya berlaku sesuai dengan yang
tertera di dalam brosur program.
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