
WE + FLORIADE 2022
9D/6N by Qatar Airways

Etihad Airways/Emirates Airlines
Turkish Airlines

Departure: 13*, 20* May / 03*, 17* Jun / 08*, 22* Jul
12*, 26* Aug / 02*, 16* Sep / 07*, 21* Oct

Highlight : Almere (Floriade)/Zaanse Schans/Volendam/La Valle Outlet Shopping

DAY 01: JAKARTA - AMSTERDAM (--/--/--)
Pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, Anda berkumpul di
Bandara Soekarno–Hatta untuk bersama-sama berangkat menuju
Amsterdam negara Belanda.

DAY 02: AMSTERDAM (--/--/--)
Setibanya di kota Amsterdam, anda akan kami antar untuk menuju
Dam Square yang merupakan pusat kota Amsterdam dimana banyak
terdapat toko souvenir untuk berbelanja dan juga dapat mencicipi
makanan khas Belanda appeltaart, poffertjes dan lainnya. Setelahnya
Anda akan diantar menuju hotel untuk beristirahat.
Hotel: Corendon Urban Hotel 4* / Setaraf

DAY 03: AMSTERDAM - ALMERE (FLORIADE 2022) - AMSTERDAM
(MP/--/--)

Hari ini anda akan melihat festival terbesar untuk flora yang diadakan
setiap 10 tahun sekali yaitu Floriade Festival 2022 yang diadakan di
kota Almere. Dimana Anda dapat berfoto dengan latar bunga yang
indah.
Hotel: Corendon Urban Hotel 4* / Setaraf

DAY 04: AMSTERDAM- ZAANSE SCHANS - VOLENDAM -
AMSTERDAM (MP/--/--)
Setelah sarapan pagi, Hari ini anda akan mengunjungi kota yang
sangat indah serta terkenal dengan pembuatan keju serta sepatu
klompen dan kincir angin yang merupakan khas negara Belanda di
Zaanse Schans dan kemudian acara dilanjutkan menuju desa
nelayan Volendam yang terkenal dengan makanan seafood dan ikan
heringnya. Sore hari Anda akan diantar menuju kota Amsterdam
kembali dan ke hotel untuk beristirahat.
Hotel: Corendon Urban Hotel 4* / Setaraf

DAY 05: AMSTERDAM - BRUSSEL (MP/--/--)
Pada hari ini, anda akan meninggalkan negara Belanda dan singgah
terlebih dahulu di negara Belgia tepatnya Brussels untuk
mengunjungi Manneken Pis yang sangat terkenal dan menjadi
lambang kota ini serta tak ketinggalan untuk berbelanja atau
mencicipi coklat Belgia sertawaffle yang terkenal di seluruh dunia,

Kemudian acara dilanjutkan dengan mengunjungi alun-alunnya
yaitu Grand Place serta berbelanja souvenir khas Hard Rock Cafe
Brussel dan tak ketinggalan juga souvernir di Tin-Tin Boutique .
Kemudian sisa waktunya dapat Anda pergunakan untuk bersantai
menikmati kota ini bersama penduduk setempatnya.
Hotel: Ramada Brussels Woluwe 4* / Setaraf

DAY 06: BRUSSEL - PARIS (MP/--/--)
Setelah sarapan pagi, Anda akan meninggalkan negara Belgia untuk
menuju negara Perancis tepatnya Paris, tapi sebelumnya singgah di
La Valle Outlet Shopping untuk berbelanja berbagai macam barang
seperti tas, kemeja dan kaos dari merek terkenal. Kemudian
dilanjutkan menuju hotel untuk beristirahat.
Hotel: Mercure Paris Le Bourget 4* / Setaraf

DAY 07: PARIS (MP/--/MM Escargot)
Setelah sarapan pagi, anda akan diantar untuk melakukan PCR Test
terlebih dahulu untuk keperluan penerbangan kembali ke Jakarta dan
setelahnya dilanjutkan dengan city tour mengunjungi / melewati
Place De La Concorde, Champs Elysees, Arc De Triomphe, Les
Invalides, Louvre Musem (dari luar) dan Eiffel Tower (dari luar)
serta melihat sungai Seine. Kemudian acara dilanjutkan dengan
berbelanja di Galleria La Fayette yang menjual berbagai macam
barangmerek terkenal.
Hotel: Mercure Paris Le Bourget 4* / Setaraf

DAY 08: PARIS - JAKARTA (MP/--/--)
Hari ini anda akan diantar menuju airport untuk penerbangan
kembali ke Jakarta

DAY 09: JAKARTA (--/--/--)
Hari ini anda akan diantar menuju airport untuk penerbangan
kembali ke Jakarta

FLORIADE*
14 APR - 09 OCT 2022



*Harga tour dalam rupiah (x1000) dan dapat berubah jika terjadi perbedaan kurs tukar mata uang asing
*Acara perjalanan, harga tour / visa / airport tax international & flight insurance dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu,
*Deviasi (pemisahan/perpanjangan waktu perjalanan) akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi airlines yang bersangkutan.

HARGA TOUR TERMASUK :
1. Tiket international kelas ekonomi dengan rute JAKARTA–

AMSTERDAM//PARIS–JAKARTA menggunakan salah satu
penerbangan ini yaitu EMIRATES AIRLINES/ETIHAD
AIRWAYS/TURKISH AIRLINES/QATAR AIRWAYS.

2. Bagasi per orang dengan berat bagasi maksimal untuk kelas
ekonomi sesuai dengan ketentuan dari airlines.

3. Akomodasi di hotel berbintang 4 berdasarkan 1 kamar berdua
(twin share), jika menginginkan sekamar sendiri maka dikenakan
biaya single supplement.

4. Acara tour, transport dan makan sesuai acara dalam tour yang
telah disebutkan.

5. Tour leader dengan disertai surat keterangan bebas dari covid 19
dan vaksinasi lengkap.

6. Tool kits protection: masker, hand sanitizer.
7. Asuransi perjalanan dalam bentuk group dengan syarat dan

ketentuan yang berlaku.

HARGA TOUR TIDAK TERMASUK :
1. Document perjalanan yang diperlukan, misalnya passport,

Asuransi perjalanan, Visa dan kelengkapan document lainnya.
2. Pengeluaran pribadi, seperti laundry, mini bar, pay tv,

telephone, dll.
3. Visa schengen sebesar IDR 2,200K (*proses sekitar 30 hari

kerja).
4. Tipping standard untuk tour leader EUR 3/hari/orang dan

supir EUR 3/hari/orang.
5. Optional Tour.
6. Biaya PCR test sebelum keberangkatan dari Jakarta dengan

masa berlaku 2 x 24 jam dari saat test dan sebelum
kepulangan ke Jakarta dari luar negeri.
(Perkiraan IDR 275K untuk Jakarta dan EUR 120 untuk
Eropa)

7. Apabila ada keharusan karantina mandiri saat di negara
tujuan ataupun di Indonesia, maka biaya yang
dikeluarkan menjadi tanggung jawab peserta tour
(bukan travel agent ataupun pihak asuransi).

8. Biaya karantina apabila peserta terinfeksi COVID 19, baik
selama dalam perjalanan ataupun setelah perjalanan
berlangsung.

9. Biaya bea masuk atas barang-barang yang dikenakan oleh duane
atau biaya untuk menitipkan barang di bandara.

10.Traveling bag.
11.Excess baggage (Kelebihan Bagasi)
12.Biaya deviasi.
13.PPN 1%

Harga tour per orang / dalam IDR (minimal keberangkatan 15 orang dewasa)

Dewasa
twin share

Anak (02 – 11 tahun)
Single

supplement

Airport tax
&

flight insurance

Visa
Schengen

(30 hari hari kerja)Twin Extra bed No bed

IDR 25,888K* IDR 25,888K* IDR 25,388K* - IDR 5,888K* Termasuk IDR 2.2000K*



KETERANGAN:
1. Syarat dan kondisi tour mengacu pada ketentuan yang ada di dalam ”FORM PENDAFTARAN TOUR”
2. Deposit IDR 10,000K / peserta saat pendaftaran sebagai uang muka.
3. Pelunasan dilakukan paling lambat 3 minggu sebelum keberangkatan.
4. Keberangkatan groupminimal 15 orang dewasa / group dan jika jumlah peserta kurang dari 15 orangmaka harga dapat

kami sesuaikan dengan jumlah peserta atau tour ditunda keberangkatannya sampai memenuhi jumlah peserta.

PEMBATALAN:
 Lebih dari 45 hari sebelum keberangkatan = senilai uang muka pendaftaran (deposit hangus).
 44-16 hari, dikenakan sebesar 50% dari biaya tour.
 15-8 hari, dikenakan sebesar 75% dari biaya tour.
 7-Hari H, dikenakan sebesar 100% dari biaya tour.
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