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TOUR INFORMATION HOTLINE 

021 7919 6188 
(HUNTING) 

 

 
 

ITALIA – SWISS – FRANCE – BELGIUM – NETHERLAND 
BONUS : PARIS RIVER CRUISE 

 
HIGHLIGHT: VOLENDAM (DESA NELAYAN) 
 POMPEII – TEMPLE OF APOLLO 
 AMALFI COAST 
BONUS : TRAVEL INSURANCE   

Hari 01: 

 

JAKARTA – AMSTERDAM    

Hari ini Anda berkumpul di Bandara Soekarno - Hatta menuju Amsterdam - Belanda. 
Akomodasi: dalam pesawat 

Hari 02: 

 

TIBA DI AMSTERDAM - VOLENDAM – ZAANSE SCHAANS – AMSTERDAM / DEN HAAG 

Selamat Datang di kota Amsterdam dan anda langsung diajak Anda akan diantar menuju desa nelayan di kota Volendam, 
dimana Anda dapat berfoto menggunakan baju khas Belanda disini atau membeli souvenir khas Belanda. Tak lupa Anda 
diajak untuk melihat Zaanse Schans dimana Anda melihat dan berfoto kincir angin yang masih tradisionil dan melihat 
pembuatan keju serta pembuatan sepatu kayu Clogs. Kemudian mengunjungi/melewati Royal Palace, Dam Square, 

Central Station dan tak lupa mengunjungi pabrik pengasahan berlian.  ( Makan malam) 
Akomodasi : Park plaza Schiphol airport hotel atau setaraf 

Hari 03: 

 

AMSTERDAM/DEN HAAG – BRUSSELS – PARIS  

Hari ini setelah makan pagi, kita tinggalkan kota Amsterdam dan melanjutkan perjalanan menuju Brussels yang terkenal 
dengan patung Manekin Piss dan kompleks Grand Place. Kemudian perjalanan akan dilanjutkan menuju Paris untuk 
bermalam. (Makan Pagi, makan malam) 
Akomodasi: Mercure Paris Velizy Hotel atau Setaraf 

Hari 04: 

 

PARIS  
Berkeliling di pusat kota mode – PARIS, dengan melewati gerbang kemenangan Arc de Triomphe, jalanan megah Champs 
de Elysèes, Place De La Concorde, Des Invalides dan mengunjungi  dari dekat lambang kota Paris yaitu Eiffel Tower 

sampai dengan lantai kedua dimana Anda dapat melihat panorama seluruh kota. (Bila Eiffel Tower fully booked/Renovasi, 
maka akan diganti ke Montparnasse Tower).  Dan Anda dapat berkesempatan untuk berbelanja di Kota Mode ini, seperti di 
toko bebas pajak, Galeries Lafayette, Printemps dll. (Makan Pagi, makan malam) 

Hari 05: 

 

PARIS – NICE  (TGV TRAIN) 

Setelah makan pagi, Anda akan menuju ke kota NICE, dengan menggunakan moda transportasi kereta berkecepatan tinggi 
(TGV), di sepanjang perjalaan anda dapat menikmati pemandangan yang indah serta bangunan bangunan khas negara 
eropa. Sesampainya di kota NICE anda akan langsung menuju hotel untuk beristirahat. ( Makan pagi, makan malam) 

Akomodasi: Park Inn Hotel atau setaraf 
Hari 06: 

 

NICE – MONACO – CINQUE TERRE  - LA SPEZIA/LEVANTO 
Selesai santap pagi, perjalanan akan dimulai dengan menuju kota Monaco ibu kota Montecarlo, dimana Anda dapat melihat 
Monte Carlo Casino, Circuit Formula 1, serta melalui Kompleks Istana Grimaldi dengan gereja Kathedral-nya dimana 

terdapat makam dari Putri Grace Kelly. Selesai mengunjungi kota Monaco perjalanan dilanjutkan kembali menuju kota 
Cinque Terre untuk beristirahat di hotel. ( makan pagi, makan malam) 
Akomodasi: :   

Hari 07: 

 

LA SPEZIA/LEVANTO  - CINQUE TERRE – SAN MARINO 

Hari ini, kita akan mengunjungi bagian dari Kota Cinque Terre atau terkenal juga dengan sebutan The Five Lands dimana 
lima desa (Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, & Monterosso) yang berdiri serta terangkai rapih pada sepanjang 
bentangan tebing pendek di atas The Gulf of Poets dan dinyatakan sebagai UNESCO World Heritage Site. Dengan 

menggunakan kereta Anda akan berkunjung ke beberapa desa serta melihat perkebunan buah zaitun dan perkebunan buah 
anggur. Perjalanan dengan kereta tidak terhenti dan masih akan berlanjut untuk mengelilingi Kota Cinque Terre agar Anda 
dapat menikmati keindahan dari pemandangan yang menakjubkan dari kota tersebut. Kemudian kita akan melanjutkan 
perjalanan menuju kota San Marino untuk beristirahat disana. ( makan pagi, makan malam) 

Hari 08: 

 

SAN MARINO – SAN GIOVANI ROTONDO  
Setelah sarapan pagi kita akan city tour di kota San Marino, San Marino merupakan salah satu negara republik terkecil di 
dunia, Anda akan diajak berkeliling Old Town , anda dapat menikmati dan berfoto dengan bentuk bentuk bangunan 

bergaya eropa pada abad pertengahan, setelah puas menikmati keindahan kota San Marino, perjalanan dilanjutkan menuju 
ke kota Gorgano / San Giovani Rotondo, di kota ini anda akan mengunjungi Sanctuary Of Saint Pio of Pietrelcina yaitu 
gereja katolik yang menggunakan bahan mosaic sebagai dekorasi, setelah itu kita akan mengunjungi museum Delle Cere 
Di Padre Pio, museum ini menceritakan tentang kisah hidup Santo Pio. Setelah selesai kita akan menuju hotel untuk 

beristirahat. ( makan pagi, makan malam) 
Akomodasi:  Best western atau setaraf. 

Hari 09: 

 

SAN GIOVANI ROTONDO – POMPEII – SORRENTO  

Setelah makan pagi, Anda akan diajak untuk melihat kota POMPEII, di kota ini anda akan diajak mengunjungi kuil yang 
terkenal di dunia yaitu TEMPLE OF  APOLLO, kuil ini dibangun untuk menghargai dewa dewi pada masa Romawi, setelah 
itu kita akan mengunjungi VILLA OF THE MYSTERIES, HOUSE OF THE VETTII dan HOUSE OF THE TRAGIC POET. 
Setelah selesai mengunjungi Pompeii, perjalanan akan dilanjutkan menuju kota Sorrento, sesampainya kita di Kota Sorrento 

dan beristirahat di hotel. ( makan pagi, makan siang) 
Akomodasi: Tower stabiae atau setaraf 
 

 
 

Mulai dari: 

IDR 34,280,000 
TERMASUK Apo Tax JKT 

+ International &          
Fuel Surcharge  
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Hari 10: 

  

SORRENTO – AMALFI COAST – ROME      

Pagi hari ini anda sekalian akan diajak city tour di kota Sorrento dengan mengunjungi pusat kota Sorrento PIAZZA TASSO,  
lalu mengunjungi AMALFI COAST yang luar biasa indah dan unik, dikarenakan bangunan rumah para penduduk setempat 
didirikan di tebing – tebing yang langsung menghadap ke laut, disini anda dapat mengabadikan foto foto yang menarik, 
setelah selesai mengunjungi Amalfi Coast perjalanan akan dilanjutkan ke kota Roma untuk beristirahat di hotel. (makan pagi, 

makan malam) 

Akomodasi: atau setaraf 

Hari 11: 

 
ROME  

City tour hari ini mengunjungi/melewati St Peter’s Basilica yang sangat anggun, Colloseum yaitu tempat diadakannya 
pertarungan antara manusia melawan binatang buas, Roman Forum, Trevi Fountain yang indah, Monument Vittorio 
Emanuelle II, tak lupa anda akan diantar untuk berbelanja di Via condotti. ( Makan Pagi, makan malam) 

Hari 12: 

 
ROME – JAKARTA  

Hari ini acara bebas sampai dengan waktunya waktunya untuk di antar menuju Bandara guna kembali ke Tanah Air. 

(Makan Pagi) 

Akomodasi : Dalam Pesawat 

Hari 13: JAKARTA 
Hari ini Anda tiba di Jakarta 

 
BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH (IDR)        (x1000) 
 
 
 

 

Proses Visa Schengen Multiple diperlukan 30 hari kerja. 
 
FLIGHT DETAILS DAPAT BERUBAH SEWAKTU – WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN: 

 
CX 776 CGKHKG  1430 2025                           
CX 271 HKGAMS 0025 0615           
CX 292 FCOHKG   1215 0650+1       

CX 777 HKGCGK   0920 1315    
 
BIAYA TAMBAHAN:  

01. Single Supplement: IDR 9,000,000 per orang. 

02. Tipping yang diwajibkan untuk Tour Leader IDR 50.000/orang/hari, Local Guide IDR 35.000/orang/hari & Driver IDR 35.000/orang/hari 

(Pembayaran Tips dilakukan di Negara Tujuan berdasarkan mata uang setempat). 

03. Biaya Visa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keberangkatan Airlines 
Dewasa 

Twin Sharing 

 

Anak dibawah  
12 tahun sekamar  

dgn 01 dewasa 

Anak dibawah 12 
tahun sekamar dgn 

02 Dewasa 
(dgn extra bed) 

Anak dibawah       
12 tahun sekamar 

dgn 02 Dewasa 
(tanpa extra bed) 

SEP : 4, 16 
OCT : 15 CX 34,280 34,280 N/A 33,280 

HARGA TERMASUK AIRPORT TAX INTERNATIONAL & JAKARTA /+ FUEL SURCHARGE 
CATHAY PACIFIC: IDR 3,500,000 

HAL – HAL PERHATIAN: 
1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 20 orang dewasa/group 
2. Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka (Non-refundable deposit) sebesar IDR 5,000,000 /peserta, dan pembayaran 

uang muka hanya menjamin keikut-sertaan dalam paket tour pilihan Anda. 
3. Bila ada pembatalan dari pihak tamu, maka uang muka tidak dapat dikembalikan dan akan dianggap hangus. 
4. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan, 

walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan. 

5. Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu: 
A. 15 – 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 50% dari harga tour. 
B.  7 – 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 80% dari harga tour. 

C.  Kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga tour. 
6. Dalam keadaan Force Majeure/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain, 

rencana perjalanan dapat dirubah baik susunan maupun jadwalnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, hal ini demi 
kepentingan dan keamanan seluruh rombongan GLOBAL SERVICE WISATA. Dalam hal ini GLOBAL SERVICE WISATA tidak 

bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau uang atas service yang sudah dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk 
dan tidak terbatas pada biaya tambahan. 

7. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 

8. Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA New Travel Safe*, untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak 
terduga yang mungkin terjadi selama perjalanan. Manfaat yang di jamin adalah : Kecelakaan Diri, Biaya Medis, Evakuasi Medis 
Darurat / Repatriasi, Repatriasi Jenazah, Kunjung Kerabat, Penjagaan Anak, Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi, Penundaan 
Penerbangan. Note* : Syarat dan ketentuan sesuai dengan isi Polis ACA Asuransi New Travel Safe Bundling Group GLOBAL 

SERVICE WISATA VACATIONS 
      
Note:  Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product 

GLOBAL SERVICE WISATA.     


