HARI 1 : JAKARTA– ROMA
Berkumpul bersama di bandara Soekarno Hatta untuk persiapan
penerbangan ke ibukota Negara Italia, Roma.
HARI 02 : TIBA ROMA – CASERTA - NAPOLI
Hari ini tiba di bandara Roma. Kemudian melanjutkan perjalanan
menuju kota kuno Napoli. Dalam perjalanan singgah di Caserta
mengunjungi CASERTA ROYAL PALACE kediaman raja Napoli dari abad
ke 18. Setibanya langsung diantar ke hotel untuk beristirahat. (MM)
Hotel: Holiday Inn / setaraf

HARI 06 : PRATO – PISA – LA SPEZIA
Acara hari ini menuju kota pelajar Pisa. Setibanya mengunjugi
PISA LEANING TOWER COMPLEX yang berdampingan dengan
PISA CATHEDRAL dan BAPTISTRY CHURCH yang semuanya
dibangun dan renovasi antara abad ke 11 dan 18. Bermalam
di La Spezia. (MP/MS/-) Hotel: NH La Spezia / setaraf

HARI 03 : NAPOLI – CAPRI ISLAND – POMPEII – NAPOLI
Acara hari ini menuju pelabuhan untuk naik jetfoil menuju CAPRI
ISLAND mengunjungi GROTTA AZZURRA (apabila cuaca mengijinkan)
gua laut yang disebut Blue Grotto karena pantulan berwarna biru, naik
furnicular menuju Capri dan dilanjutkan bus menujukota pelabuhan
MARINA GRANDE. Kemudian kembali ke pelabuhan Napoli dan menuju
POMPEII ANCIENT CITY melihat peninggalan kota yang hancur akibat
letusan gunung Vesuvius. (MP/MS/MM) Hotel : Holiday Inn / setaraf

HARI 07 : LA SPEZIA – CINQUE TERRE NATIONAL PARK –
LEVANTO - MILAN - BERGAMO
Hari ini naik kereta api menuju CINQUE TERRE salah satu
destinasi terindah di dunia dan menjadi bagian dari UNESCO
World Heritage, Anda diajak berorientasi di desa – desa yang
menawan dengan berjalan kaki dan kereta. Kemudian
dilanjutkan menuju kota Milan untuk photostop MILANO
DUOMO salah satu katedral dengan eksterior paling detail di
dunia, LA SCALA THEATRE gedung opera yang berhadapan
dengan LEONARDO DA VINCI MONUMENT seniman dan
ilmuwan ternama. Perjalanan dilanjutkan ke Bergamo untuk
bermalam. (MP/MS/--) Hotel : NH Bergamo / setaraf

HARI 04 : NAPOLI - ROMA
Perjalanan kembali ke ibukota negara Italia, Roma. Setibanya menuju
VATICAN HOLY CITY mengunjungi SAN PIETRO BASILICA gereja katolik
terbesar di dunia, photostop COLLOSEUM arena gladiator, serta air
mancur terindah di dunia TREVI FONTANA. (MM/MS/--) Hotel :
Holiday Inn Pisana / setaraf

HARI 08 : BERGAMO - VENICE
Perjalanan dilanjutkan menuju kota air Venice. Kemudian naik
bus air menuju VENICE ISLAND mengunjungi lapangan
terkenal PIAZZA SAN MARCO dimana terdapat SAN MARCO
BASILICA, dan DOGE PALACE istana penguasa pula ini di masa
lalu. (MP/-- /MM) Hotel : Novotel Castellana / setaraf

HARI 05 : ROME – FLORENCE - PRATO
Beralih ke kota kebudayaan Florence mengunjungi PIAZZA DEL DUOMO
alun – alun kota ini, di sini terdapat CATTEDRALE DI SANTA MARIA DEL
FIORE gereja utama kota Florence didampingi oleh GIOTTO’S BELL
TOWER, kemudian menuju PIAZZA MICHELANGELO menikmati
pemandangan kota dari atas. (MP/MS/--) Hotel: Charme / setaraf

HARI 09: VENICE - AIRPORT
Acara bebas sampai tiba waktunya diantar ke airport untuk
penerbangan kembali ke Jakarta. (MP)
HARI 10 : TIBA JAKARTA
Hari ini tiba di Jakarta. Terima kasih dan sampai jumpa dalam
acara Wisata selanjutnya bersama Astrindo Travel Services.

Biaya Tour Per Orang dalam RUPIAH / IDR ’000 (Min. 20 orang dewasa):
PERIODE
KEBERANGKATAN

DEWASA
TWIN

TWN

APR – JUN 2016

24,190K

22,690K

ANAK < 12 THN
EX-BED

20,690K

kw/070316

NO BED

SINGLE
SUPPL.

APT TAX INT’L*

VISA SCHENGEN *
(Perancis)

N/A

4,200K

3,910K

1,600K

** Biaya tour masih dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi dari airlines, hotel dan perubahan kurs valuta asing**
**Airport tax international,fuel surcharge dan flight insurance masih dapat berubah sesuai informasi dari airlines**
**Jadwal perjalanan masih dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dengan situasi dan kondisi yang berlangsung pada saat itu **
Biaya Tour Termasuk:
 Tiket pesawat International kelas ekonomi dengan penerbangan Emirates Airlines (EK) /
setaraf, dengan ketentuan NON-REFUNDABLE.
 Akomodasi di hotel berbintang 4 / setaraf dengan ketentuan sekamar berdua (twin
share), jika sekamar sendiri dikenakan biaya single supplement.
 Transportasi selama perjalanan berlangsung.
 Makan dan acara perjalanan sesuai dengan jadwal yang tertera diatas.
 Tiket masuk objek wisata yang dikunjungi.
 Airport handling di Bandara Soekarno Hatta pada saat keberangkatan.
 Sebuah travelling bag & travel kit dari Astrindo.
 Tour Leader berpengalaman dari Astrindo Travel.
 Travel Insurance Group (*syarat dan ketentuan berlaku)
*Pendaftaran beserta uang muka IDR 5,000K / orang & tidak dapat dikembalikan (Non
Refundable)
*Pelunasan tour 14 hari (2 minggu) sebelum keberangkatan.
*Permintaan (request) seperti connecting room, deviasi, dll tidak dijanjikan pasti confirmed.

Biaya Tour Tidak Termasuk:
 Airport tax international, Fuel Surcharge dan airline insurance seperti yang
tertera diatas (*masih dapat berubah sewaktu – waktu)
 Visa Schengen IDR 1,600K/orang (dapat berubah sewaktu-waktu)
 Travel Insurance Deluxe ACE: IDR 885K (Individu) & IDR 2,010K (Keluarga)
 Pembuatan dokumen perjalanan (paspor, visa, dan sebagainya).
 Biaya pengeluaran pribadi (telepon, mini bar, laundy, dll).
 Biaya tour tambahan / Optional Tour.
 Biaya kelebihan berat bagasi (excess baggage).
 Bea cukai di Jakarta atau negara yang dikunjungi.
 Tipping untuk Tour Leader, Local Guide, dan Driver = EUR 62 / orang
Biaya Pembatalan :
21-15 Hari = 25% dari harga tour 14-08 Hari = 50% dari harga tour
07-03 Hari = 75% dari harga tour < dari 03 Hari = 100% dari harga tour

