
7H KOREA SAKURA BLOSSOM 
14H ROMANTIC WEST EUROPE & DISNEYLAND   

●  Jl Kejaksaan No.180-P4   ●  Tel. (061) 4158880 

ROMA / VATICAN / PISA / VENICE / MILAN / SWISS / MT. TITLIS / FRANKFURT / BELANDA / BELGIA / PARIS    

Kategori : Super Saver / Premium / Luxury  

 MEDAN    SINGAPORE    ROMA                           BY MI237  20.05-22.20 & SQ355  01.30-08.05       

Peserta berkumpul di bandara Kuala Namu untuk penerbangan menuju Roma - Italy dengan transit di  Singapore. Bermalam di pesawat 

 ROMA  VATICAN   ROMA                   ●   -   ●  siang  ● malam 

Pagi ini tiba di Roma, mengunjungi Negara Vatican yang merupakan negara terkecil di dunia yang mana negara ini dibawah pimpinan Paus, dan             
merupakan pusat agama Katolik Roma. Di tempat ini anda bisa melihat kemegahan St. Peter Basilica yang dikelilingi pahatan patung Nabi & Santa.   
Dilanjutkan mengunjungi Colloseum, merupakan arena pertarungan gladiator yang menjadi lambang kekaisaran Romawi. Photo stop di Spanish Step &  
Trevi  Fountain  air mancur termewah & cantik di dunia.  Serta melewati Roman Forum, Monument Vittorio Emanuella II.  Check in hotel.              

 ROMA  PISA                                   ● pagi ●  siang   ●  malam 

Selesai sarapan, pagi  ini berangkat menuju  Pisa Tower  yang merupakan salah satu  keajiaban dunia yang sangat terkenal. Setibanya makan siang dan city 
tour  ke Campio de Miracoli untuk photo-photo Menara Miring Pisa, Square Of Miracles, The Duomo. Malam ini menginap di Pisa.    

 PISA   VENICE             ● pagi ●  siang   ●  malam 

Selesai sarapan, pagi ini berangkat menuju Venice. Setibanya makan siang dan menuju  pelabuhan Tronchetto untuk naik boat  menuju Venice Island,  
mengunjungi  lapangan  San Marco, Pallazio Ducalle, Bassilika di San Marco (dari luar), Jembatan Rialto, Bridges of Sigh dan Bell Tower. Disini anda dapat 
optional naik Gondola  ( atas biaya sendiri ). Kemudian kembali ke kota untuk makan malam dan check in hotel.     

 VENICE MILAN   ZURICH        ● pagi ●    -       ●  malam 

Selesai sarapan, pagi ini berangkat ke Milan kota Mode. Setibanya photo stop di  La Scala Theatre, Da Vinci Statue dan Duomo Cathedral. Bila waktu 
mengizinkan anda dapat membeli barang branded disini sampai waktunya berangkat menuju Kota Zurich—Swiss.      

 ZURICH  LUCERNE    MT.TITLIS   ZURICH        ● pagi ●  siang   ●  malam 

Selesai sarapan, berangkat menuju Engelberg - Lucerne untuk naik cable car pada ketinggian 3.020 m di MT. Titlis yang selalu bersalju abadi sepanjang  
tahun untuk melihat panorama yang indah Swiss Alps. Peserta bisa  mencoba Ice-flyers (atas biaya sendiri). Setelah makan siang, menuju kota Lucerne  
untuk city tour ke  Lion Monument, Chapel Bridge & Old Town,  Rathaus City Hall,  Limmatqual  dan berbelanja arloji terkenal yaitu ROLEX, dan lainnya.    

 ZURICH    SCAFFHAUSEN TITISEE   FREIBURG      ● pagi ●  siang   ●  malam 

Selesai sarapan, dengan bus parawisata melewati lembah Danube yang indah dan subur Black Forest untuk mengunjungi Danau Titisee. Dalam perjalanan 
singgah ke Scaffhausen untuk anda photo-photo di Rheinfall air terjun terbesar di Italy. Kemudian perjalanan menuju Titisee untuk makan siang dan      
shopping jam Cuckoo Clock antik dan terkenal di Zur Muhle. Sore menuju kota Freiburg untuk makan malam dan check in hotel.    

 FREIBURG  METZ  PARIS                            ● pagi ●    -       ●  malam 

Selesai sarapan, hari ini melakukan perjalanan jauh menuju kota Paris dengan transit di kota Metz untuk anda istirahat dan makan  ( biaya sendiri ).     

 PARIS                   ● pagi ●  siang   ●  malam 

Selesai sarapan, city tour dimulai dari  Menara Elffel  untuk anda photo-photo dari tempat dekat & jauh untuk mengambil photo yang cantic dengan latar 
belakang Eiffel Tower.  Kemudian melewati  Gereja Notre Dome, Le Champs Elysees sampai ke Place De La Concorde yang  merupakan tempat         
pemenggalan kepala pada zaman revolusi Perancis dan Gerbang Kemenangan kebanggaan Napoleon Bonaparte Arc de Triomphe dan Pyramid Louvre.  
Siangnya, Anda akan diajak ke Lafayette untuk shopping branded seperti Louis Vuitton, Hermes,  Channel, Prada, dll sampai waktunya makan malam.  Mal-
amnya, Anda mencoba menyusuri Sungai Seine dengan Cruise (atas biaya sendiri) sambil menikmati suasana malam kota Paris.  

PARIS  DISNEYLAND   OUTLET LA VALLEE                  ●  pagi   ●    -     ●    -  

Selesai sarapan, hari ini mengunjungi DISNEYLAND (1 day ticket) untuk anda bermain dan berfoto ria dengan Icon Disney seperti : Mickey,   Donald Duck, 
Goofy, dll.  Sore acara shopping di Outlet La Vallee Village untuk berbelanja barang branded dengan harga miring. Selesai shopping kembali ke hotel.  

 

HARI 01 (18 MAY) 

HARI 02 (19 MAY)

HARI 03 (20 MAY)

HARI 04 (21 MAY) 

HARI 05 (22 MAY) 

HARI 06 (23 MAY) 

HARI 07 (24 MAY) 

HARI 08 (25 MAY) 

HARI 09 (26 MAY) 

HARI 10 (27 MAY) 

 

16-22° 
Suhu  



PARIS   BELGIA  AMSTERDAM            ● pagi ●    -    ●  malam          

Selesai sarapan, hari ini meninggalkan Paris menuju  Kota Brussel - Negara Belgia (kira-kira 4 jam). Setibannya makan siang dan singgah di  Atomium   untuk 
berfoto ria. Kemudian photo-photo di City Hall Royal Palace & Manneken Pis yang menjadi Icon kota Brussel. Disini anda dapat menikmati berbagai     
jajanan coklat dan mencoba waffle coklat yang sangat terkenal, anda juga dapat membeli berbagai souvenir Brussel. Perjalanan di lanjukan ke Kota       
Amsterdam – Belanda. Makan malam dan check in hotel.   

AMSTERDAM  ZAANSE SCHANS  VOLENDAM   AMSTERDAM   ● pagi ●     -   ●  malam 

Selesai sarapan, hari ini mengunjungi kota ZaanseSchans untuk melihat beraneka rumah kincir angin yang masih aktif berproduksi kertas dan view yang 
sangat indah di tepi danau. Kemudian mengunjungi desa nelayan tradisional Volendam. Disini anda dapat menyewa baju khas Belanda untuk photo         
bersama dan keluarga. Kami akan memberikan waktu untuk anda makan siang mencoba makanan local disana. Anda juga dapat membeli berbagai         
souvenir yang cukup menarik di Volendam. Selesai shopping, kembali ke kota Amsterdam dan mengunjungi pabrik pengasahan berlian. Sore keliling kota 
Amsterdam dengan mengunakan kapal mengelilingi canal-canal di Amsterdam. Kemudian jalan kaki sampai ke Dam Square, Central Train Station dan   
Royal Palace untuk anda photo-photo. Malam acara bebas untuk anda jalan-jalan melihat kehidupan malam kota  Amsterdam Red Light ( Turis diwajibkan 
mengikuti peraturan yang berlaku ) 

AMSTERDAM    SINGAPORE                                                             ● pagi                BY SQ323  11.15—05.55  

Selesai sarapan, check out hotel dan berangkat menuju airport untuk penerbangan menuju Singapore.  Bermalam di pesawat.  

SINGAPORE    MEDAN                         BY MI234  07.40—08.00        

Pagi ini  tiba di Singapore.  kemudian melanjutkan penerbangan ke Medan  

SYARAT VISA SCHENGEN HOTEL HARGA (ALL IN) 

Rome               : IH Hotel  / Sederajat Dewasa                         : Rp 49.000.000  1. Passport (berlaku min.6 bulan) + passport lama (jika ada) 

2. Pasfoto (3,5 x 4,5 cm, latar putih, 2 lembar, zoom 75%) 

3. Bukti keuangan (3 bulan terakhir dengan saldo terakhir 60 

juta/ orang) dan Referensi Bank  

4. Surat Sponsor / Keterangan Kerja 

5. Fotocopy SIUP (bagi pengusaha), copy NPWP / SPT 

6. Fotocopy K.Keluarga, KTP, Akte Kawin; Akte Lahir + Surat 

Keterangan Sekolah (untuk anak-anak) 

7. Jika anak (dibawah 18 tahun) dan hanya didampingi salah 

satu orang tua, harus membuat surat pernyataan notaris 

atas biaya sendiri.  

Pisa                : Hotel Galilei / Sederajat Anak dengan bed        : Rp 36.800.000  

Venice             : Bedbank Venice / Sederajat Asuransi (Wajib)          : Rp 600.000 

Zurich              : Raddison Zurich  / Sederajat Visa Schengen             : Rp 1.800.000 

Freiburg          : Stadt Freiburg /Sederajat ** Uang visa hangus apabila aplikasi ditolak dengan 

alasan apapun. 

Paris                :  Mercure Hotel / Sederajat ** Panjar  : Rp 10.000.000 + Uang Visa& Asuransi 

Amsterdam   : NH Bedbank Hotel / Sederajat ** Kami memberikan Koper Bestholiday/org   

7H KOREA SAKURA BLOSSOM 
14H ROMANTIC WEST EUROPE  & DISNEYLAND 

●  Jl Kejaksaan No.180-P4   ●  Tel. (061) 4158880 

HIGHLIGHTS : ROMA / VATICAN / PISA / VENICE / MILAN / SWISS / MT. TITLIS / FRANKFURT / BELANDA / BELGIA / PARIS    

Kategori : Super Saver / Premium / Luxury  

HARI 11 (28 MAY) 

HARI 13 (30 MAY) 

HARI 12 (29 MAY) 

HARI 14 (31 MAY) 


