Belum Termasuk: Visa &
PCR (Jika Peraturan Masih Berlaku)

WONDERFUL ICELAND with NORWAY
05 - 17 Sept 2022
13 Days / 10 Nights

Day 01 : JAKARTA – OSLO
Senin, 05 Sept 2022

Pada waktu yang telah di tentukan, semua
peserta di minta berkumpul di Bandara
Soekarno Hatta Jakarta untuk bersama –
sama terbang menuju Oslo.

Day 02 : OSLO – LILLEHAMMER (D)
Selasa, 06 Sept 2022

Setibanya di Oslo, Anda akan melalui proses imigrasi dan custom. Setelah itu melanjutkan perjalanan
menuju kota Lillehammer. Anda akan disuguhi keindahan alam negara Norway sepanjang perjalanan.
Setibanya di Lillehammer, Anda akan diantar ke hotel untuk check in dan beristirahat.

Day 03 : LILLEHAMMER - GEIRANGER (B,L,D)
Rabu, 07 Sept 2022

Setelah makan pagi di hotel, Anda akan meninggalkan
Lillehammer dan melanjutkan perjalanan menuju kota
Geiranger. Sepanjang perjalanan Anda akan melihat
pemandangan yang sangat indah. Setibanya di kota
Geiranger, Anda akan diantar ke hotel untuk check in
dan beristirahat.

Day 04 : GEIRANGER – ALESUND (B,L,D)
Kamis, 08 Sept 2022

Makan pagi di hotel. Hari ini Anda akan
melanjutkan perjalanan menuju Alesund, kota
yang terletak di samudra Atlantik dengan latar
belakang pegunungan Sunmore. Anda akan
diajak melalui jalan -jalan daerah Fjord yang indah,
khas negara Norwegia. Setibanya di Alesund, Anda
akan diajak ber-photo di Borgund Stove Church,
tidak lupa Anda akan diajak ke AKSLA View point,
untuk melihat keindahan kota Alesund. Sore hari,
Anda akan diantar ke hotel untuk check in dan
beristirahat.

Day 05 : ALESUND - KRISTIANSUND (B,L,D)
Jum’at, 09 Sept 2022

Setelah makan pagi di hotel, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Kristiansund. Hari ini
Anda akan diajak melewati Atlantic Ocean Tunnel yang merupakan terowongan bawah laut terdalam di
dunia. Setibanya di Kristiansund, Anda akan diantar ke hotel untuk check in dan beristirahat.
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Day 06 : KRISTIANSUND - TRONDHEIM (B,L,D)
Sabtu, 10 Sept 2022

Pagi ini, Anda akan meninggalkan kota Kristiansund dan
melanjutkan perjalanan menuju Trondheim yang merupakan kota
terpadat ketiga di negara Norway. Setibanya di Trondheim, Anda
akan diajak city tour yang antara lain melewati Nirdaros
Cathedral yang di bangun disekitar makam Saint Olav raja
Norway di abad ke-11, Old town Bridge dengan pemandangan
jejeran Wooden House yang indah serta Nordre Gate dimana
Anda bisa berjalan – jalan sambil berbelanja. Setelah makan
malam, Anda akan diantar ke hotel untuk check in dan beristirahat.

Day 07 : TRONDHEIM – REYKJAVIK – SKAFTAFELL (B,D)
Minggu, 11 Sept 2022

Pagi ini, Anda akan diantar ke bandara untuk penerbangan menuju
Reykjavik, ibukota dari negara Iceland. Setibanya di kota
Reykjavik, menuju bis dan Anda akan melanjutkan perjalanan
menuju kota Skaftafell untuk bermalam

Day 08 : SKAFTAFEL – JOKULSARLON – REYKJAVIK (B,L,D)
Senin, 12 Sept 2022

Pagi ini, Anda akan diajak menuju Lagoon Glacier di Jokulsarlon, salah satu tempat favorit yang sangat
menarik untuk di kunjungi di Iceland. Setelah itu, Anda akan diajak menuju Seljalandfoss air terjun
yang indah dengan ketinggian 60 meter. Setelah selesai, menuju kota Reykjavik untuk beristirahat

Day 09 : REYKJAVIK - GOLDEN CIRCLE – REYKJAVIK (B,L,D)
Selasa, 13 Sept 2022

Setelah makan pagi di hotel, hari ini Anda akan diajak
mengunjungi tempat yang menjadi icon dari Iceland yang terkenal
dengan Golden Circle yaitu Gullfoss Waterfall yang dikenal
dengan sebutan Golden Waterfall, Geysir Geothermal sumber
air panas yang terdapat Strokkur yang menyemburkan air panas
setinggi hampir 25 meter setiap 5 – 10 menit sekali dan Þingvellir
National Park sebuah taman nasional yang terletak diantara dua
lempengan tektonik dasar bumi, dan tempat ini terdaftar dalam
Unesco.
Day 10 : REYKJAVIK – BLUE LAGOON – REYKJAVIK (B,L,D)
Rabu, 14 Sept 2022

Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diajak ke tempat impian
setiap wisatawan yang datang ke Iceland Blue Lagoon, untuk
berendam di air hangat (37 – 39 0 C) yang kaya mineral silika dan
belerang. Air ini sangat bagus untuk kesehatan kulit. Anda juga
akan diajak city tour yang antara lain melewati Fish Market,
Hallgrim’s Church yang merupakan gereja terbesar di Iceland,
Old Town, the Harbour, Summit-Meeting House Hofdi
bangunan bersejarah dimana ex-Presiden Uni Soviet Mikhail
Gorbachev melakukan pertemuan dengan Ronald Reagan pada
tahun 1986, serta Gedung Parliament. Setelah itu kembali ke
hotel untuk beristirahat.
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Day 11 : REYKJAVIK – LANGJOKULL – REYKJAVIK (B,L,D)
Kamis, 15 Sept 2022

Makan pagi di hotel. Hari ini Anda akan diajak mengunjungi Langjokull, di sini Anda akan diajak masuk
kedalam terowongan es glacier buatan tangan terbesar kedua yang ada di Eropa. Setelah selesai, Anda
akan diantar kembali ke hotel untuk beristirahat.

Day 12 : REYKJAVIK – AMSTERDAM – JAKARTA (B)
Jum’at, 16 Sept 2022

Hari ini, Anda akan diantar ke bandara untuk penerbangan kembali ke
JAKARTA

Day 13 : TIBA di JAKARTA
Sabtu, 17 Sept 2022

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.

05 – 17 Sept 2022
13 Days / 10 Nights

OSLO – LILLEHAMMER – GEIRANGER – ALESUND – KRISTIANSUND – TRONDHEIM – REYKJAVIK

Harga per orang

Total peserta

Twin Share

Single Supp.

Minimum keberangkatan
10 – 14 Orang peserta

Rp 89,9 Juta

Rp 16,5 Juta

Minimum keberangkatan
15 – 20 Orang peserta

Rp 85 Juta

Rp 16,5 Juta

HARGA TERMASUK

HARGA TIDAK TERMASUK

1. Ticket International group (Economy Class)
2. Ticket pesawat kelas ekonomi untuk rute
Trondheim – Reyjkavik
3. Ticket pesawat kelas ekonomi untuk rute
Reyjkavik – Amsterdam
4. Bagasi sesuai dengan peraturan maskapai
penerbangan
5. Akomodasi di hotel pilihan 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. Standard tip untuk supir
10.Asuransi Perjalanan Standard group (hanya
mengcover peserta berusia 69 tahun ke bawah)
11.PPN 1,1%

1. Biaya pembuatan visa Schengen sebesar
Rp 2,300,000.- per orang
1. PCR di Eropa (Jika peraturan masih berlaku)
2. Pembuatan passport dan dokumen lainnya
3. Pengeluaran pribadi
4. Optional tour
5. Biaya lain yang tidak termasuk di atas

SYARAT & 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

