Belum Termasuk: Visa, Travel
insurance, Tipping & PCR (Jika
Peraturan Masih Berlaku)

AMAZING ICELAND
05 - 14 Sept 2022
10 Days / 06 Nights

Day 01 : JAKARTA – COPENHAGEN
Senin, 05 Sept 2022

SQ 965 CGK SIN 1900-2150 // SQ 352 SIN CPH 2355-0655*

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

Day 02 : COPENHAGEN - REYKJAVIK (D)
Selasa, 06 Sept 2022

Setibanya di Copenhagen, Anda akan melanjutkan penerbangan menuju Reykjavik, ibukota dari negara
Iceland. Setibanya di kota Reykjavik, menuju bis dan Anda akan diantar ke hotel untuk check in dan
beristirahat.

Day 03 : REYKJAVIK – GOLDEN CIRCLE – VIK (B,L,D)
Rabu, 07 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. Anda juga akan
diajak ke Seljalandfoss air terjun yang indah dengan
ketinggian 60 meter dan melanjutkan perjalanan menuju kota
Vik untuk bermalam.

Day 04 : VIK – SKAFTAFELL - JOKULSARLON – HOFN (B,L,D)
Kamis, 08 Sept 2022

Makan pagi di hotel. Hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju
kota Hofn. Dalam perjalanan, Anda akan diajak ke Black Sand Beach
yang terkenal dengan pasirnya yang berwarna hitam, Eldhraun Lava
Field dataran tinggi yang tercipta dari salah satu letusan gunung berapi
terbesar dalam sejarah dunia. Anda juga akan diajak ke Lagoon
Glacier di Jokulsarlon, salah satu tempat favorit
yang sangat
menarik untuk di kunjungi di Iceland dan Diamond Beach. Setibanya
di kota Hofn, Anda akan diantar ke hotel untuk check in dan
beristirahat.

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

Setelah makan pagi di hotel, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Egilsstadir yang terletak
di sebelah timur Iceland. Dalam perjalanan, Anda akan diajak singgah di kota Djupivogur yang banyak
terdapat bangunan – bangunan tertua di Iceland, Lagarfjot Lake serta Hengifoss yang merupakan
salah satu air terjun tertinggi di Iceland. Setibanya di Egilsstadir, menuju hotel untuk check in dan
beristirahat.
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Day 06 : EGILSSTADIR – MYVATN - AKUREYRI (B,L,D)
Sabtu, 10 Sept 2022

Pagi ini, Anda akan meninggalkan kota Egilsstadir dan melanjutkan
perjalanan menuju Akureyri yang merupakan salah satu kota
terbesar di Iceland. Dalam perjalanan, Anda akan diajak ke
Dettifoss yang merupakan air terjun dengan aliran air terkuat
kedua di Eropa setelah Rhine falls. Anda juga akan diajak ke Lake
Myvatn dan Godafoss waterfall. Setibanya di Akureyri, Anda
akan diantar ke hotel untuk check in dan beristirahat.

Day 07 : AKUREYRI – SIGLUFJORDUR - LUGARBAKKI (B,LD)
Minggu, 11 Sept 2022

Pagi ini, Anda akan diajak mengikuti aktifitas Cruise Whale Watching
dimana Anda akan berlayar melalui balok es atau Gletser dan bisa
melihat Ikan Paus di laut lepas. Anda juga akan diajak ke Trolskaggi
Peninsula yang merupakan salah satu semenanjung di Iceland yang
terkenal dengan pegunungannya yang besar. Perjalanan Anda akan
dilanjutkan menuju kota Laugarbakki untuk bermalam.

Day 08 : LUGARBAKKI – BLUE LAGOON – REYKJAVIK (B,L,D)
Senin, 12 Sept 2022

Setelah makan pagi di hotel, hari ini Anda akan kembali ke kota Reykjavik. Dalam perjalanan, 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.
Selesai acara, Anda akan diantar ke Bandara Reykjavik untuk penerbangan kembali ke Jakarta.

Day 09 : REYKJAVIK - COPENHAGEN – JAKARTA
Selasa, 13 Sept 2022

SQ 351 CPH SIN 1205-0620+1

Hari ini, Anda akan melakukan penerbangan kembali ke
JAKARTA

Day 10 : TIBA JAKARTA
Rabu, 14 Sept 2022

SQ 956 SIN CGK 0925-1010

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 berdasarkan keberangkatan minimum 20 orang

KEBERANGKATAN

Twin Share

Single Supp.

05 – 14 Sept 2022

Rp 59,9 Juta

Rp 12,5 Juta

HARGA TERMASUK

HARGA TIDAK TERMASUK

1. Ticket
International
group
Jakarta
–
Copenhagen – Jakarta (Economy Class) dengan
Singapore Airlines
2. Ticket pesawat kelas ekonomi untuk rute
Copenhagen – Reykjavik – Copenhagen
3. Bagasi sesuai dengan peraturan maskapai
penerbangan
4. Akomodasi di hotel bintang 3* berdasarkan 1
kamar berdua
5. Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek
wisata
6. Tour Leader dari Jakarta yang menemani
selama tour
7. International Airport tax

1. Biaya pembuatan visa Schengen sebesar Rp Rp
Rp 2,200,000.- per orang
2. Tipping untuk Tour Leader sebesar Rp 450,000 /
orang (dibayarkan langsung kepada Tour
Leader)
3. Tipping untuk supir sebesar Rp 640,000 / orang
(dibayarkan pada saat pelunasan tour)
4. Asuransi Perjalanan Rp 613,000 / orang
(Executive plan mengcover peserta berusia 65
tahun ke bawah)
5. PCR di Eropa (Jika peraturan masih berlaku)
6. Pembuatan passport dan dokumen lainnya
7. Pengeluaran pribadi
8. Optional tour
9. Biaya lain yang tidak termasuk di atas
10.PPN 1,1%

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

