Amazing Artic Circle with Paris
13 Hari / 10 Malam
01 – 13 February 2023

Day 01 : JAKARTA – COPENHAGEN
Pada waktu yang telah di tentukan, semua peserta di minta berkumpul di
Bandara untuk bersama – sama terbang menuju Copenhagen.

Day 02 : TIBA di COPENHAGEN (D)
Setibanya di Copenhagen, Anda akan melalui proses imigrasi, setelah itu
menuju bis dan Anda akan diajak berkeliling kota Copenhagen yang
antara lain berphoto di Little Mermaid patung ikan duyung yang menjadi
ciri khas kota Copenhagen, melewati Christianborg Palace, Sailer
quarter, City Hall serta Patung HC Anderson. Setelah makan malam,
menuju hotel untuk check in dan beristirahat.

Day 03 : COPENHAGEN – ROVANIEMI – KEMI (B,D)
Pagi ini, Anda akan melanjutkan penerbangan menuju kota Rovaniemi –
Finlandia yang merupakan ibukota dari propinsi Lapland di Finlandia yang
terletak pas di garis lintang Arctic. Setibanya Anda akan diajak menikmati
indahnya kota Rovaniemi dengan masuk ke Santa Claus Village. Disini
Anda bisa berfoto di bawah garis ARCTIC. Anda juga bisa berfoto
bersama dengan Santa Claus di ruang kerjanya. Selain itu Anda juga bisa
mengirim kartu pos dengan cap Santa Claus ke sanak famili di tanah air.
Setelah itu Anda akan berkesempatan mengikuti acara Reindeer Safari
yaitu naik kereta tanpa roda yang di tarik diatas salju oleh Rusa Kutub.
Layaknya seperti kereta yang di kendarai oleh Santa claus. Malam hari
menuju hotel untuk check in dan beristirahat.

Day 04 : KEMI - SAARISELKA (B,L,D)
Makan pagi di hotel. Pagi ini, Anda akan diajak naik kapal laut Ice Breaker
Cruise Safari yaitu naik kapal pemecah es yang berlayar diatas lautan
beku. Apabila cuaca memungkinkan, Anda juga akan diberi kesempatan
untuk berenang di lautan ES dengan pakaian Khusus. Selesai acara, Anda
akan melanjutkan perjalanan menuju kota Saariselka untuk bermalam.

Day 05 : SAARISELKA – KIRKENES (B,L,D)
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan berkesempatan untuk mencoba
Dog Slegde Ride yaitu kereta yang di tarik oleh anjing salju HUSKY
selama 1 jam dan juga mengikuti acara Snow Mobile Riding, yang akan
menjadi salah satu pengalaman yang amat menarik. Setelah makan siang,
Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Kirkenes. Setibanya,
menuju hotel untuk check in dan beristirahat.

Day 06 : KIRKENES – KARASJOK (B,L,D)
Makan pagi di hotel. Hari ini, Anda akan diajak ke danau beku untuk
mengikuti acara King Crab Safari yaitu menangkap king crab di danau
beku. Dan juga Anda akan diajak makan dan menikmati masakan King
Crab yang baru di tangkap. Tidak lupa, Anda juga akan diajak berfoto
didalam hotel Es, yang lengkap dengan kamar tidur dari es, Bar dari es,
patung patung dari es dan chapel dari es. Selesai acara, perjalanan akan
dilanjutkan menuju kota Karasjok untuk bermalam.

Amazing Artic Circle with Paris
13 Hari / 10 Malam
01 – 13 February 2023

Day 07 : KARASJOK - ALTA (B,L,D)
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan meninggalkan kota Karasjok dan
melanjutkan perjalanan menuju kota Alta. Setibanya, Anda akan diajak
mengunjungi Northern Light Cathedral. Setelah makan malam, Anda akan diajak
beraktivitas mencari AURORA (AURORA HUNTING), apabila cuaca baik, Anda
berkesempatan untuk menyaksikan AURORA BOREALIS.
**AURORA adalah fenomena alam, TX Travel tidak menjamin keberadaan
AURORA**

Day 08 : ALTA – TROMSO (B,L,D)
Makan pagi di hotel. Hari ini, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju
kota Tromso sebuah kota di bagian utara Norwegia yang merupakan
pusat budaya utama di atas Lingkaran Arctic. Setibanya di kota Tromso,
Anda akan diajak mengunjungi Artic Cathedral serta melihat cantiknya
kota tua Tromso. Selesai acara, menuju hotel untuk check in dan
beristirahat.

Day 09 : TROMSO - PARIS (B,D)
Pagi ini, Anda akan diantar ke Bandara untuk penerbangan menuju kota
Paris yang terkenal dengan sebutan kota mode dunia. Setibanya, Anda
akan diajak city tour yang antara lain berphoto di Menara Eiffel yang
merupakan lambang kebanggaan kota Paris, melewati Place De La
Concorde Square, Arc The Trioumphe dan Notre Dam. Sore hari,
menuju hotel untuk check in dan beristirahat.

Day 10 : PARIS – LA VALLE VILLAGE – PARIS (B,D)
Setelah makan pagi, Anda akan diajak berbelanja seharian penuh di La
Valle Village, sebuah pusat perbelanjaan dengan konsep outdoor yang
elegan dengan lebih dari 100 toko outlet branded. Sore hari, kembali ke
hotel untuk beristirahat.

Day 11 : PARIS – FREE PROGRAMME (B)
Setelah makan pagi di hotel, acara bebas yang bisa Anda pergunakan
untuk mengikuti acara optional tour ke Euro Disney atau sekedar berjalan
– jalan di sekitar hotel untuk berbelanja sambil melihat keindahan kota
Paris.

Day 12 : PARIS - JAKARTA (B)
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diantar ke bandara untuk
penerbangan kembali ke Jakarta.

Day 13 : Tiba di JAKARTA
Setibanya di JAKARTA maka selesailah sudah perjalanan tour
kali ini dengan membawa sejuta kenangan manis bersama TX
TRAVEL. Terimakasih atas partisipasi anda, sampai jumpa pada
acara tour kami lainnya.
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Harga per orang dalam Rupiah

KEBERANGKATAN
01 - 13 Feb 2023

Twin Share

Single Supplement

Minimal keberangkatan
20 orang peserta

Rp 76,900,000.-

Rp 20,000,000.-

HARGA SUDAH TERMASUK :
1. Tiket pesawat International group Jakarta –
Copenhagen // Paris – Jakarta (Economy Class)
2. Tiket pesawat Copenhagen - Rovaniemi
(Economy Class)
3. Tiket pesawat Tromso – Paris (Economy class)
4. Bagasi sesuai dengan peraturan maskapai
penerbangan
5. Akomodasi di hotel berdasarkan 1 kamar
berdua
6. Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek
wisata
7. Tour Leader dari Jakarta yang menemani
selama tour
8. International Airport tax
9. Asuransi Perjalanan Standard group (hanya
mengcover peserta berusia 69 tahun ke
bawah)

HARGA BELUM TERMASUK :
1. Pembuatan visa Schengen Norwegia sebesar
Rp 2,300,000.2. Tipping untuk Local Guide dan Driver
sebesar Rp 1,600,000.- per orang
3. PCR di Jakarta & Eropa (Jika peraturan
masih berlaku)
4. Pembuatan passport dan dokumen lainnya
5. Pengeluaran pribadi
6. Optional tour
7. Biaya lain yang tidak termasuk di atas
8. PPN 1,1%

SYARAT DAN KETENTUAN
1. Harga Airport tax & Fuel Surcharge dapat berubah sewaktu – waktu dengan atau tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu
2. Uang muka sebesar Rp 15 JUTA /orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan (nonrefundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun.
3. Pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
4. Susunan acara tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa mengurangi objek tour, tergantung
kondisi di lapangan.
5. Jika terjadi pembatalan oleh peserta sebelum tanggal keberangkatan, maka biaya pembatalan
adalah sebagai berikut:
• 30 – 15 hari sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari biaya tour
• 14 – 00 hari sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour

