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HARI 1

Jakarta – Oslo

Kamis,

Hari ini Anda diharapkan berkumpul di Bandara International Soekarno Hatta untuk memulai perjalanan menuju Oslo

14 May ‘20
HARI 2

Tiba di Oslo – Alesund

Jum’at,

Setibanya di Oslo, Anda akan melalui proses imigrasi dan custom.

15 May ‘20

(D)

(Alesund)

Setelah itu melanjutkan penerbangan menuju Alesund. Setibanya di Alesund, Anda
akan diantar ke hotel untuk check in dan beristirahat.

HARI 3

Alesund – Kristiansund (B,L,D)

(Kristiansund)

Sabtu,

Setelah makan pagi di hotel, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota

16 May ‘20

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.

HARI 4

Kristiansund – Trondheim (B,L,D)

Minggu,

Pagi ini, Anda akan meninggalkan kota Kristiansund dan melanjutkan perjalanan

(Trondheim)

17 May ‘20

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.

HARI 5

Trondheim – Reykjavik – Husafell (Breakfast Box,D)

(Reykjavik city)

Senin,

Pagi ini, Anda akan diantar ke bandara untuk penerbangan menuju Reykjavik,

18 May ‘20

ibukota dari negara Iceland. Setibanya, menuju bis dan Anda akan melanjutkan
perjalanan menuju kota Husafell untuk bermalam.

HARI 6

Husafell – Snaelfellsjokull (B,L,D)

(Snaelfellsjokull)

Selasa,

Pagi ini, Anda akan diajak ke Snaelfellsjokull. DI sini, Anda dapat melihat

19 May ‘20

pemandangan gunung dengan glacier berumur 700,000 tahun. Tempat ini terkenal
dengan pembuatan film Journey to the Centre of the Earth pada tahun 1959.
Setelah selesai, diantar ke hotel untuk check in dan beristirahat.

HARI 7

Snaelfellsjokull – Golden Circle – Hella (B,L,D)

(Strokkur Golden Circle)

Rabu,

Setelah makan pagi di hotel, hari ini Anda akan diajak mengunjungi tempat yang

20 May ‘20

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.

1|of2

HARI 8

Hella – Jokulsarlon - Skaftafell (B,L,D)

Kamis,

Pagi ini, Anda akan diajak menuju Lagoon Glacier di Jokulsarlon, salah satu tempat

21 May ‘20

favorit

(Jokulsarlon)

yang sangat menarik untuk di kunjungi di Iceland. Setelah itu, menuju

Skaftafell untuk beristirahat.
HARI 9

Skaftafell - Reykjavik (B,L,D)

(Seljalandfoss)

Jum’at,

Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diajak menuju Seljalandfoss air terjun yang

22 May ‘20

indah dengan ketinggian 60 meter. Setelah selesai, melanjutkan perjalanan menuju
kota Reykjavik untuk bermalam.

HARI 10
Sabtu,
23 May ‘20

Reykjavik – City tour + Blue Lagoon – Reykjavik (B,L,D)

(Blue Lagoon)

Setelah makan pagi di hotel, Anda 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. Anda juga 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. Setelah itu kembali ke hotel untuk beristirahat.
HARI 11

Reykjavik – Amsterdam (Breakfast Box,D)

Minggu,

Hari ini, Anda akan diantar ke Bandara untuk penerbangan ke Amsterdam.

24 May ‘20

HARI 12

(Amsterdam)

Setibanya, Anda akan diantar ke hotel untuk check in dan beristirahat.

Amsterdam (B)

Senin,

Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diajak ke Giethoorn yang di kenal juga

25 May ‘20

dengan sebutan Venice of the Netherlands atau Venice of The North. Di sini, Anda

(Giethoorn)

akan diajak menikmati keindahan alam yang tenang dan bebas mobil. Anda juga
bisa menelusuri kota ini dengan menggunakan perahu melewati kanal yang indah
dan jembatan cantik layaknya di Venesia Italia. Anda juga akan di berikan waktu
bebas untuk shopping sebelum diantar kembali ke hotel untuk beristirahat.
HARI 13
Selasa,
26 May ’20
HARI 14
Rabu,
27 May ‘20

Amsterdam – Jakarta (B)
Setelah makan pagi di hotel, acara bebas, sampai waktunya anda diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke
tanah air.
Tiba Jakarta
Setibanya di Jakarta, maka 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.
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Harga berlaku untuk minimum keberangkatan 20 peserta

DEPARTURE DATE 2020

ADULT / CHILD
Twin / Triple Sharing

SINGLE SUPPLEMENT
1 Room / 1 Person

14 – 27 May 2020

Rp 85 Juta

Rp 21,6 Juta

HARGA TERMASUK
 Tiket International dengan Emirates Airline (Economy Class) dengan kondisi Group
Fare, Non Endorse, Non Refundable
 Tiket pesawat Oslo – Alesund dengan pesawat domestik Eropa (Economy Class)
dengan kondisi Group Fare, Non Endorse, Non Refundable
 Tiket pesawat Trondheim – Reykjavik dengan pesawat domestik Eropa (Economy
Class) dengan kondisi Group Fare, Non Endorse, Non Refundable
 Tiket pesawat Reykjavik – Amsterdam dengan pesawat domestik Eropa (Economy
Class) dengan kondisi Group Fare, Non Endorse, Non Refundable
 Fuel Surcharge, Airport Tax International YQ
 Bagasi sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan (30 kg utk penerbangan
International dan 23 kg utk penerbangan domestik Eropa)
 Akomodasi hotel 4*berdasarkan 1 kamar berdua
 Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata
 Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama tour
 Standard Tipping untuk Driver
 Souvenir Power Bank/Cashback IDR 200.000, Asuransi perjalanan group (hanya mengcover peserta berusia di bawah 70 tahun)

HARGA TIDAK TERMASUK
 Pembuatan Visa Schengen Rp
1.650.000,-/orang
 Pembuatan passport dan dokumen
lainnya
 Tips Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll
 Pengeluaran pribadi
 Optional tour
 Biaya lain yang tidak termasuk di atas
 Tambahan biaya asuransi perjalanan
untuk peserta yang berusia di atas 70
tahun sebesar Rp 809,000.- / orang

Syarat dan Ketentuan :
 Uang muka sebesar Rp 15.000.000/orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan (nonrefundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun
 Uang muka / deposit tidak mengikat kurs
 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 14 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari harga tour.
- 30-15 hari 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.
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