
AMAZING ARCTIC TOUR

Jalan Bersama RITA HALIM
13 hari – 10 Malam

18 – 30 January 2019

HIGHLIGHTS:
 AURORA BOREALIS
 SNOW MOBILE
 KING CRAB SAFARI
 DOG SLEGDE RIDE
 GLASS IGLOO KAKSLAUSTTANEN (Aurora Igloo)
 SANTA CLAUS VILLAGE
 REINDEER SAFARI
 ICE BREAKER SAMPO

Hari 1 :  JAKARTA – OSLO
Jum’at, 18 January 2019
Pada waktu yang telah di tentukan, semua peserta diminta berkumpul di airport Soekarno Hatta
Jakarta untuk penerbangan ke Oslo

Hari 2 : Tiba OSLO – TROMSO
Sabtu, 19 January 2019
Setibanya di OSLO, Anda akan melalui proses immigrasi, setelah itu akan melanjutkan penerbangan
domestic menuju kota TROMSO
Setibanya di Tromso, check in hotel dan beristirahat.
Bermalam di TROMSO – CLARION hotel the Edge atau setaraf

Hari 3 : TROMSO (B,L,D)
Minggu, 20 January 2019
Setelah makan pagi di hotel, hari ini Anda akan diajak melihat keindahan kota Tromso, sebuah kota di
bagian utara Norwegia yang merupakan pusat budaya utama di atas Lingkaran Arctic. Di sini, Anda
akan diajak berfoto di Arctic Cathedral serta melihat cantiknya kota Tromso dengan menggunakan
Fjellheisen cable car. Setelah itu Anda akan diajak berkeliling kota Tromso dengan melewati Alfheim
stadium dan Tromso Domkirke. Malam hari 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**
Bermalam di TROMSO – CLARION hotel the Edge atau setaraf

Hari 4 : TROMSO – SORRISNIVA – ALTA (B,L,D)
Senin, 21 January 2019
Makan pagi di hotel. Pagi ini, Anda akan meninggalkan kota Tromso untuk melanjutkan perjalanan
menuju kota ALTA yang merupakan kota administrasi di bagian Finnmark - Norwegia. Dalam
perjalanan, Anda akan diajak singgah di Sorrisniva untuk melihat dan berfoto didalam hotel Es, yg
lengkap dengan kamar tidur dari es, Bar dari es, patung patung dari es, dan chapel dari es . Malam
hari akan bermalam di kota Alta.
Bermalam di ALTA - Norwegia – SCANDIC ALTA hotel atau setaraf

HARI 5 :  ALTA – KARASJOK – KIRKENES (B,L,D)
Selasa, 22 January 2019
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan meninggalkan Alta, menuju kota Kirkenes - Norwegia. Makan
siang di kota Karasjok, dan setibanya di Kikernes, dengan mengendarai SNOW MOBILE, 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. Bermalam di kikernes
Bermalam di KIRKERNES - Norwegia – THON hotel atau setaraf



Hari 6 :  KIRKENES – KAKSLAUTTANEN (B,L,D)
Rabu, 23 January 2019
Makan pagi di hotel. Hari ini, Anda akan meninggalkan kota Kirkenes dan melanjutkan perjalanan
menuju Kakslauttanen - Finlandia. Di sini, Anda akan berkesempatan untuk mencoba DOG SLEGDE
RIDE yaitu kereta yang di tarik oleh anjing salju HUSKY selama 1 jam. Malam ini, Anda akan menginap
di Glass igloo Kaklausttanen (Aurora Igloo). Dimana Anda bisa menikmati spa alam dengan ber Sauna
di suhu panas lalu menikmati udara yang sangat dingin. Satu pengalaman yang tidak akan
terlupakan.
Bermalam di KAKSLAUTANNEN – Finland - GLASS IGLOO

Hari 7 :  KAKLAUSTTANEN – ROVANIEMI (B,L,D)
Kamis, 24 January 2019
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Rovaniemi – Finlandia
yang merupakan ibukota dari propinsi Lapland di Finlandia, dan juga terkenal dengan kota Santa
Claus. Rovaniemi adalah kota yang terletak pas di garis lintang Arctic. Setibanya Anda akan diajak
menikmati indahnya kota Rovaniemi. Setelah makan malam diantar ke hotel untuk beristirahat.
Bermalam di ROVANIEMI - Finlandia – SCANDIC ROVANIEMI hotel atau setaraf

Hari 8 :  ROVANIEMI (B,L,D)
Jum’at, 25 January 2019
Makan pagi di hotel. Hari ini, Anda akan diajak akan diajak 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. Setelah itu kembali ke hotel untuk beristirahat.
Bermalam di ROVANIEMI - Finlandia – SCANDIC ROVANIEMI hotel atau setaraf

Hari 9 :  ROVANIEMI – KEMI – ROVANIEMI (B,L,D)
Sabtu, 26 January 2019
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diajak menuju kota KEMI. Di sini, Anda akan diajak naik kapal
laut ICE BREAKER SAMPO Cruise SAFARI yaitu naik kapal pemecah es yg berlayar diatas lautan beku.
Apabila cuaca memungkinkan, Anda juga akan diberi kesempatan untuk berenang di lautan ES
dengan pakaian Khusus. Setelah selesai, Anda akan diantar kembali ke kota Rovaniemi untuk
beristirahat.
Bermalam di ROVANIEMI - Finlandia – SCANDIC ROVANIEMI hotel atau setaraf

Hari 10 : ROVANIEMI – COPENHAGEN (B,D)
Minggu, 27 January 2019
Setelah makan pagi, Anda akan diajak mengunjungi RANUA WILDLIFE PARK, untuk melihat binatang
binatang khas KUTUB, seperti Beruang Kutub dan lainnya. Sore hari diantar diantar ke Bandara untuk
terbang menuju kota Copenhagen yang merupakan ibukota dari negara DENMARK. Setibanya, Anda
akan langsung diantar ke hotel untuk bersitirahat.
Bermalam di COPENHAGEN - Denmark – SCANDIC Hvidonre hotel atau setaraf

Hari 11 : COPENHAGEN (B,D)
Senin, 28 January 2019
Setelah makan pagi di hotel, anda akan diajak City tour yg antara lain akan melewati dan
mengunjungi, Little mermaid, patung ikan duyung yg menjadi ciri khas kota Copenhagen,  Sailer
quarter, Rosenberg Castle, Tivoli Garden, City Hall, Patung HC Anderson, serta  Christianborg Palace
dan Amalienborg Palace. Setelah itu acara bebas, anda akan diberikan waktu bebas di Strøget
shopping street, area shopping paling populer di copenhagen. Disini anda dapat berbelanja barang
barang luxury seperti LV, Gucci, Prada, Chanel dan lainnya.
Bermalam di COPENHAGEN - Denmark – SCANDIC Hvidonre hotel atau setaraf

Hari 12 :  COPENHAGEN – JAKARTA (B)
Selasa, 29 January 2019
Setelah makan pagi di hotel, acara bebas sampai tiba waktunya Anda akan diantar ke Bandara untuk
penerbangan kembali ke Jakarta

Hari 13 :  Tiba  JAKARTA
Rabu, 30 January 2019
Setibanya di JAKARTA, selesailah sudah acara perjalanan tour kali ini bersama TX TRAVEL, berjuta
pengalaman akan menjadi kenangan manis bagi setiap peserta.
Sampai berjumpa pada acara perjalanan yang akan datang.



TERIMA KASIH

** Harga berdasarkan Kurs 1 USD = Rp 14.500.-

Keterangan Harga

Total keberangkatan 20 peserta Rp 102,800,000.- (setara USD 7,090)

 HARGA PER ORANG Berdasarkan 1 kamar di isi 2 orang
 Sesuai peraturan dari pemerintah, Pembayaran harus di lakukan dalam Rupiah dengan kurs yang

berlaku pada hari pelunasan.

BIAYA  TOUR  SUDAH  TERMASUK :
 Ticket group kelas ekonomi JAKARTA – OSLO // COPENHAGEN – JAKARTA (non refund, non

reroute, non endorse) dengan pesawat Emirates Airline
 Ticket group kelas ekonomi OSLO – TROMSO (non refund, non reroute, non endorse) dengan

pesawat domestic
 Ticket group kelas ekonomi ROVANIEMI – COPENHAGEN (non refund, non reroute, non

endorse) dengan pesawat domestic
 Bagasi maximum 30 kg per orang untuk penerbangan internasional dan 25 kg domestic
 Akomodasi  berdasarkan 1 kamar di isi 2 orang
 International Tax, flight insurance dan fuel surcharge (Biaya ini bisa berubah sewaktu – waktu

tergantung kebijaksanaan dari pihak airlines, jika ada kenaikan maka selisihnya akan di bebankan
kepada masing – masing peserta)

 Transportasi dengan bus AC selama perjalanan
 Makan pagi, makan siang dan makan malam sesuai dengan yang tercantum dalam acara

perjalanan
 Tour Leader yang menemani
 Asuransi perjalanan GOLD
 Standart Tip untuk local guide, supir dan restaurant
 Travel bag TX TRAVEL untuk setiap peserta

BIAYA  TOUR  BELUM  TERMASUK :
 Biaya pembuatan dokumen perjalanan seperti paspor.
 Biaya tambahan bagi peserta yang ingin tinggal sendiri dalam 1 kamar sebesar Rp 20 Juta

(setara USD 1379)
 Biaya pengeluaran pribadi misalnya makanan dan minuman tambahan, tour

tambahan, mini bar, pemakaian telpon, laundry dan lain lain
 Bagasi yang melebihi ketentuan yang berlaku
 Biaya pembuatan visa schengen Norwegia sebesar Rp. 1,550,000.-

SYARAT PENDAFTARAN
 Pendaftaran harus di sertai dengan deposit sebesar Rp 14,500,000 (setara dengan USD 1000)
 Perhitungan Kurs adalah berdasarkan kurs yg berlaku pada saat pembayaran. Apabila kurs naik

atau turun akan mengikuti.


