Hari 01
JAKARTA – MUNICH
Peserta diharapkan berkumpul di bandara internasional Soekarno Hatta untuk memulai perjalanan wisata keliling Eropa.
Hari 02
MUNICH
Setibanya di Munich peserta melanjutkan perjalanan keliling kota Munich dengan melewati / mengunjungi Olympic Old
Stadium, Allianz Stadium, BMW World. Dilanjutkan acara shopping di Marine Platz.
Hari 03
MUNICH – MEERSBURG – KONSTANZ – ZURICH
(MP)
Setelah sarapan pagi, peserta memulai pengalaman seru berkeliling Eropa, dari Munich menuju Meersburg (Germany)
(218km/2hr30min), menyeberang menuju Konstanz dengan Ferry. Setibanya di Konstanz, walking city tour.
Melanjutkan perjalanan dari Konstanz menuju Zurich (Switzerland) (70km/50min). Setibanya di Zurich, city tour
mengunjungi Bahnhofstrasse, Limmatquai, Rathaus (city hall), Zurich lake and The Old Guildhalls.
Hari 04
ZURICH – ENGELBERG – MT. TITLIS – HARDER KULM – INTERLAKEN
(MP)
Hari ini perjalanan dari Zurich (Switzerland) menuju Engelberg (86km/1hr10min). Dari stasiun Engelberg, peserta akan
naik cable car menuju Mt. Titlis. Dari Engelberg menuju Interlaken (86km/1hr25min). Tiba di Interlaken, mengunjungi
Harder Kulm yang merupakan gunung tertinggi di Interlaken.
Hari 05
INTERLAKEN – GRIMENTZ – CHAMONIX
(MP)
Setelah sarapan pagi, berangkat dari Interlaken menuju Kandersteg Stasiun (43km/45min) untuk melanjutkan perjalanan
ke Goppenstein, merasakan pengalaman menaiki kereta yang mengangkut mobil, melewati terowongan
Lotschbergtunnel (15min). Tiba di Goppenstein melanjutkan perjalanan menuju Grimentz (46km/1h), desa indah yang
masih memiliki banyak bangunan berarsitektur kayu. Melanjutkan perjalanan menuju Chamonix – Mt. Blanc
(France)(107km/1h45min) menikmati pemandangan kota indah Chamonix yang berada di bawah kaki pegunungan.
Hari 06
CHAMONIX – AIGUILLE DU MIDI – LUCERNE
(MP)
Pagi hari menuju Aiguille De Midi Station untuk naik cable car ke Aiguille Du Midi bagian dari pegunungan Mt. Blanc,
salah satu puncak gunung tertinggi di Eropa. Melanjutkan perjalanan menuju Lucerne (Switzerland) (189km/3h) kota
yang dikenal dengan arsitektur abad pertengahannya yang lestari.
Hari 07
LUCERNE – VADUZ – INSSBRUCK
(MP)
Setelah sarapan pagi, melanjutkan perjalanan menuju Vaduz (Liechenstein) (132km/1h25min) ibu kota dari sebuah
negara kecil Liechenstein yang terletak di pinggir sungai Rhine. Tiba di Vaduz, walking city tour mengunjungi Old Town,
Cathedral of St. Florin, Royal Castle (Vaduz Castle), Government House dan City Hall. Melanjutkan perjalanan menuju
Innsbruck (Austria) (169km/2h10min) kota Austria yang dikenal sebagai kota modern yang terletak di tengah
pegunungan.

Hari 08
INNSBRUCK – NEUSCHWANSTEIN – MUNICH
(MP)
Hari ini melanjutkan perjalanan menuju Neuschwanstein, untuk mengunjungi Neuschwanstein Castle (114km/1h45min).
Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Munich (Germany) (120km/1h43min). Tiba di Munich, diantar ke hotel untuk
istirahat. Selebihnya acara bebas yang dapat dipergunakan untuk jalan – jalan.
Hari 09
MUNICH – JAKARTA
(MP)
Setelah santap pagi, acara bebas. Sampai tiba waktunya peserta akan diantar menuju bandara untuk penerbangan
kembali ke tanah air.
Hari 10
JAKARTA
Tiba di Jakarta. Terima kasih telah berangkat bersama kami. Sampai jumpa pada acara perjalanan berikutnya.

*Harga Tour (2 - 4 PAX dalam 1 mobil)
Tgl

Twin / Triple

Child No Bed

Single Occupancy

May : 08, 20
June : 08, 20
July : 08, 20
Aug : 08, 20
Rp. 69.000.000,Rp. 69.000.000,Rp. 90.000.000,Sep : 08, 20
Oct : 08, 20
Nov : 08, 20
**Harga masih dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, sesuai dengan confirmasi &
availability dari airlines maupun Hotel & Demi kelancaran tour, Acara & Jadwal perjalanan dapat berubah
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.**
HARGA TERMASUK
1. Tiket internasional : JAKARTA – MUNICH //
MUNICH – JAKARTA, Ekonomi Class (Non Re –
routable, Non Endorsable, Non Upgrade)
2. Bagasi : sesuai dengan peraturan penerbangan
3. Biaya sewa kendaraan kelas premium
4. Asuransi dalam berkendara
5. Parkir hotel
6. Travel Insurance
7. Akomodasi : Hotel berbintang 7N
8. Base on Availability & Confirmations in Final
Itinerary
9. Transportasi Bus ber AC & Admission Fee objek
wisata
10.Fuel Surcharge, Tax Int’l Airlines, Airport Tax
Jakarta

HARGA TIDAK TERMASUK
1. Pengeluaran pribadi : Mini Bar, Phone,
Laundry, dll
2. Pengurusan Dokumen Perjalanan : Passport,
dll
3. Visa Schengen Rp. 1.850.000,4. Optional / Tour Tambahan
5. Bahan bakar + parking resto dan obyek wisata
euro 150 (estimasi biaya)
6. Tipping Rp. 1.700.000,-/pax dibayar pada
saat pelunasan
7. Asuransi Kendaraan TIDAK MENGCOVER
seluruh pelanggaran lalu lintas
8. Tipping Bell Boy Hotel, Porter Airport
9. Biaya lain yang tidak tercantum di atas

NOTE :
1. Driver harus mempunyai credit card dengan limit minimal senilai Rp. 45.000.000,- (boleh lebih dari 1
kartu)
2. Driver harus mempunyai minimal SIM A / SIM B yang masih berlaku
3. Driver harus mengunduh aplikasi GPS dengan kapasitas memori tersedia minimal 3GB
4. Driver harus mempunyai minimal pengalaman berkendara minimal 2 tahun
5. Driver harus berusia minimal 22 tahun , apabila dibawah 22 tahun akan ada penambahan biaya

TERMS AND CONDITIONS
Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per peserta Rp 15.000.000,Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat berubah sewaktuwaktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan.
3. 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.
4. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta.
5. Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di masingmasing 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.
6. 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.
7. Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.
8. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
9. Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya
pembatalan, sbb :
 setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable)
 30 - 15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour
 14 - 06 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour
 05 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour
10. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat
& kondisi di atas.
1.
2.

