~ SAINT PETERSBURG & MOSCOW ~
DAY 01 JAKARTA – MOSCOW
Hari ini berkumpul di bandara Internasional Soekarno Hatta untuk penerbangan menuju St. Petersburg.
DAY 02 🚂 MOSCOW - ST. PETERSBURG
(-/L/-)
Setibanya di Moscow Anda akan diajak mengunjungi Sparrow Hills dan photostop di Moscow State University dilanjutkan dengan
melewati / mengunjungi Moscow’s Boulevard (Tverskaya Street, Tverskoy boulevard). Setelah makan siang Anda akan diantar
menuju stasiun kereta untuk perjalanan menuju Saint Petersburg.
HOTEL : Pak Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel / similar
DAY 03 🚌 ST. PETERSBURG – PULKOVO OUTLET
(B/-/D)
Hari ini Anda akan mengunjungi Peterhof Park and Palace yang diakui sebagai sebuah situs warisan dunia UNESCO. Lalu mengunjungi
Pulkovo Outlet untuk acara bebas berbelanja. Setelah makan malam diantar menuju hotel untuk bermalam.
HOTEL : Pak Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel / similar
DAY 04 🚂 ST. PETERSBURG CITY TOUR – MOSCOW
(B/L/-)
Setelah sarapan pagi, Anda akan diajak city tour dengan mengunjungi Peter and Paul’s Fortress (incl. cathedral), Hermitage (main
building) yang dulunya merupakan tempat tinggal kerajaan Rusia, dan St. Isaac’s Cathedral. Sore hari diantar menuju stasiun untuk
perjalanan kembali ke Moscow.
HOTEL : Vega Hotel and Convention Centre / similar
DAY 05 🚌 MOSCOW CITY TOUR
(B/-/D)
Hari ini Anda akan diajak city tour dengan photo stop di Red Square, Lenin’s Mausoleum, dan GUM Hall. Serta mengunjungi St. Basil
Cathedral, Kremlin, dan Armoury Chamber. Malam hari setelah makan malam kembali ke hotel untuk bermalam.
HOTEL : Vega Hotel and Convention Centre / similar
DAY 06 🚌 MOSCOW – SERGIEV POSAD – MOSCOW
(B/L/-)
Pagi ini Anda akan diantar menuju Trinity Larva of St. Sergius, adalah biara Rusia yang paling penting dan pusat spiritual Gereja
Ortodoks Rusia, serta mengunjungi Christ the Saviour Cathedral.
HOTEL : Vega Hotel and Convention Centre / similar
DAY 07 MOSCOW – JAKARTA
(B/L/-)
Setelah sarapan pagi, Anda akan diajak menuju Izmailovo untuk acara bebas berbelanja dilanjutkan dengan Metro Tour yang
merupakan salah satu sistem kereta bawah tanah yang paling indah dan unik di dunia, sore hari menuju Arbat Street untuk walking
tour. Lalu diantar menuju bandara untuk perjalanan kembali ke tanah air.
DAY 08 JAKARTA
Tiba di Jakarta. Terima kasih Anda telah memilih kami sebagai teman perjalanan Anda. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.
*Harga Tour berdasarkan IDR Mininum keberangkatan 20 Peserta + 1 Tour Leader dari Jakarta.
DEPARTURE DATE
2020

ADULT / CHILD
Twin / Triple

CHILD ( < 6 years )
No Bed

SINGLE OCCUPANCY
1 Room / 1 Person

Mar 10
Apr 14

24.900.000

22.900.000

26.900.000

May 04

27.900.000

25.900.000

29.900.000

**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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

HARGA TERMASUK
Tiket internasional : JAKARTA – MOSCOW – JAKARTA Economy
Class (Non Refundable, Non Re-Routeable, Non Endorsable)
Bagasi sesuai dengan peraturan penerbangan
Sapsan train Moscow - St. Petersburg - Moscow (economy class)
Akomodasi Hotel 4* 5N ( based on Twin Sharing)
Base on Availability & Confirmations in Final Itinerary
Transportasi Bus ber AC & Admission Fee objek wisata
Fuel Surcharge, Tax Int’l Airlines, Airport Tax Jakarta

HARGA TIDAK TERMASUK
1. Pengeluaran pribadi : Laundry, Phone, Minibar, dll
2. Pengurusan dokumen perjalanan : Passpor, Visa, dll
3. Visa RUSSIA
- Regular ( 1bulan ) : Rp. 1.750.0000,-

Express ( 3-5 hari ) : Rp. 3.000.000,-

4. Tipping TL, driver, guide Rp. 1.500.000,-/pax
5. Optional Tour
6. Biaya kelebihan bagasi
7. Biaya extend / deviasi

TERMS AND CONDITIONS
Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per peserta Rp 7,000,000,- + Biaya Visa
(jika ada). Bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun (non-refundable).
2. Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat berubah sewaktu-waktu, 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 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.
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 30 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)
 35 - 16 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour
 15 - 08 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour
 07 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.

