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12D9N GREECE + SANTORINI
ROME, SORRENTO, NAPOLI,

ATHENA, SANTORINI

HIGHLIGHT : FULL MEALS
Updated: JS-210518

HARI 1 Jakarta – Athena
Hari ini Anda diharapkan berkumpul di Bandara International Soekarno Hatta untuk memulai perjalanan
wisata keliling Eropa dengan tujuan kota pertama Athena.

HARI 2 Tiba di Athena (MM) (Parthenon Temple)
Setibanya di Athena, Anda akan diajak city tour dikota ini dengan melewati :
Panatheanic Stadium (photostop), Temple of Olympian Zeus, Hadrian’s Arch,
The Parliament dan The Memorial of The Unknown Soldier. Makan malam dan
check-in di hotel.

HARI 3 Athena – Kalavrita – Olympia (MP,MS,MM) (Kalavrita)
Setelah santap pagi di hotel, Anda akan diajak untuk melanjutkan perjalanan
menuju Olympia dengan melalui Kalavrita yang adalah kota bersejarah kecil yang
indah dan sangat penting bagi sejarah Yunani Modern.

HARI 4 Olympia – Delphi – Kalambaka (MP,MS,MM) (Archeological Site)
Perjalanan Anda dilanjutkan menuju Kalambaka dengan melalui Delphi. Dikota
ini, Anda akan diajak untuk melihat reruntuhan peninggalan sejarah di
Archeological Site. Setibanya di Kalambaka, Anda akan diantar menuju hotel
untuk beristirahat.

HARI 5 Kalambaka – Meteora – Athena (MP,MS,MM) (Meteora)
Setelah makan pagi, Anda akan diajak untuk mengunjungi biara-biara
ORTHODOX yang dikenal dengan Meteora. Lokasi biara-biara ini sangat unik,
yaitu dibangun di pucuk bukit-bukit. Kemudian perjalanan Anda akan dilanjutkan
kembali menuju Athena untuk bermalam.

HARI 6 Athena – Mykonos (MP,MS,MM) (Mykonos Island)
Hari ini Anda akan meninggalkan Athena dengan menggunakan Kapal Ferry
selama kurang lebih 4 jam menuju Pulau Mykonos – salah satu Pulau di Yunani
dengan pemandangan alam yang sangat indah. Setibanya, Anda akan diajak
untuk mengunjungi Ano Mera, Moastery of Panagia Tourliani, Pantai Kalafatis,
Agios Stefanos, Agios Gianis, Windmills, Little Venice dan Church of St. Nicholas.

HARI 7 Mykonos – Santorini (MP,MS,MM) (Santorini)
Pagi ini Anda akan diantar menuju pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan
menuju Pulau indah SANTORINI yang dikenal dengan pulau celebrity
international. Setibanya, Anda akan diantar menuju hotel untuk check-in dan
beristirahat.
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HARI 8 Santorini (MP,MS,MM) (Oia)
Setelah makan pagi di hotel, anda akan diajak berkeliling pulau santorini. Pulau yg
berlokasi di lautan Aegean ini secara alam terbentuk indah dikarenakan letusan
gunung berapi jutaan tahun yg lalu. Anda akan diajak berkunjung ke Pyrgos
Village, Kamari Black Beach, juga anda akan diajak mengunjungi salah satu
perkebunan anggur Santo Wines untuk mencicipi anggur yg terkenal dari pulau
santorini. Dari winery inipun anda dapat menikmati keindahan pulau santorini.
Tidak lupa pada sore hari anda akan diajak mengunjungi kota Oia untuk
menikmati sunset yang indah . Setelah makan malam diantar ke hotel untuk
beristirahat.

HARI 9 Santorini – Athena (MP) (Athena)
Perjalanan Anda kali ini dilanjutkan menuju Athena dengan menggunakan Bus.
Setibanya, Acara bebas untuk Anda dapat digunakan untuk berbelanja atau
berkeliling.

HARI 10 Athena (MP,MS,MM) (Acropolis)
Setelah makan pagi di hotel, hari ini Anda akan meninggalkan Pulau Santorini.
Setibanya di Athena, Anda akan diajak city tour di kota bersejarah Athena. Anda
akan diajak melihat peninggalan kebudayaan Yunani dari jaman sebelum Masehi
diawali dengan mengunjungi Acropolis kota kuno yang berdiri 2500 tahun yang
lalu, disini anda akan diajak melihat komplek kuil yg menjadi icon negara Yunani
yaitu Temple Parthenon, Ancient Agora, Theatre Of Dionysos dan Kuil
Olympian Zeus. Malam hari diantar kembali ke hotel untuk beristirahat.

HARI 11 Athena – Jakarta (MP)
Hari ini Anda akan diantar menuju ke Airport untuk menempuh perjalanan kembali ke Tanah Air tercinta,
Indonesia.

HARI 12 Tiba Jakarta
Tibalah kita pada akhir perjalanan tour kali ini dengan membawa sejuta kenangan manis bersama TX TRAVEL.
Terima kasih atas partisipasi Anda, sampai jumpa pada acara tour kami lainnya

Harga berlaku untuk minimum keberangkatan 30 peserta

DEPARTURE DATE
2018

ADULT / CHILD
Twin / Triple Sharing

SINGLE SUPPLEMENT
1 Room / 1 Person

Jun : 01
Jul : 7, 21

Aug : 04, 18
Sep : 08, 22
Oct : 13, 27
Nov : 10, 24

Dec : 01

33,9 JUTA 12,5 JUTA
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HARGA TERMASUK HARGA TIDAK TERMASUK
 Tiket International dengan Economy Class) dengan

kondisi Group Fare, Non Endorse, Non Refundable
 Fuel Surcharge, Airport Tax International YQ
 Airport Tax Jakarta
 Bagasi sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan
 Akomodasi hotel 3* dan 4* berdasarkan 1 kamar

berdua atau bertiga
 Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata
 Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama tour
 Trolley Bag / Refund Rp 200.000,-
 Asuransi perjalanan standard group (usia tertanggung

maksimal 70 tahun)

 Tips Tour Leader dan Driver Rp1.150.000,-/PAX

(Dibayarkan pada saat pelunasan)

 Exclude Visa Schengen Rp.1.820.000,-

 Pembuatan passport dan dokumen lainnya
 Tips Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll
 Pengeluaran pribadi
 Optional tour
 Biaya lain yang tidak termasuk di atas

Syarat dan Ketentuan :
 Harga berdasarkan kurs 1 USD = IDR 14.000
 Uang muka sebesar 7JUTA/orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan (non-

refundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun.
 Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain tanpa

pemberitahuan terlebih dahulu.
 Pelunasan paling lambat 30 hari sebelum tanggal keberangkatan.
 Susunan acara/penerbangan/harga dapat berubah/naik sewaktu-waktu tergantung kondisi

penerbangan ataupun sisa seat yang tersedia dan juga biasanya harga akan naik bagi yang mendaftar
tour mendekati tanggal keberangkatan

 Pembatalan :
- Kurang dari 14hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari harga tour.
- 30-15hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 50% /org dari harga tour.

 Harga/Jadwal Tour/Airport tax Int’l & Flight Insurance dapat berubah sewaktu-waktu tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu.


