
 
Konsorsium YOUR HOLIDAY 

11D VALUE OF EAST EUROPE plus CESKY KRUMLOV & 

INNSBRUCK BY EK 
 

HARI 1: JAKARTA - DUBAI | EK 357 24MAY CGKDXB 1755 2255 
Hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk bersama-sama 
berangkat menuju MUNICH melalui Dubai. Bermalam di pesawat. 
 
HARI 2: DUBAI - MUNICH | EK 53 25MAY DXBMUC 0405 0835 
Siang hari ini Anda akan tiba di MUNICH, kota yang sebagian hancur pada perang dunia kedua, namun 
saat ini telah menjadi salah satu kota terindah dan salah satu kota mode di Jerman. Setibanya, Anda 
akan dijemput dan akan langsung diantar city tour di kota MUNICH dengan photostop di OLYMPIC 
STADIUM, BMW World serta melewati Allianz Arena. Jika waktu memungkinkan, Anda akan diajak 
mengunjungi Marienplatz, tempat terdapat New Town Hall yang mengesankan. Hingga waktunya, Anda 
akan diantar menuju hotel untuk beristirahat dan bermalam. Bermalam di Munich atau kota sekitarnya. 
 
HARI 3: MUNICH - INNSBRUCK – SALZBURG   ( MP ) 
Setelah menikmati santap pagi, Anda akan diajak melanjutkan perjalanan menuju INNSBRUCK sebuah 
kota kecil di Austria yang merupakan ibukota dari negara bagian Tirol, terletak dibagian barat Austria, 
kota ini dikelilingi oleh pegunungan Alpen. Kota ini juga sudah kedua kali menjadi tuan rumah Olimpiade 
Musim Dingin. Setibanya di Innsbruck, Anda akan diajak untuk berorientasi kota dengan melihat 
GOLDEN ROOF salah satu landmark kota Innsbruck, situs bersejarah ini dibangun pada tahun 1500 dan 
dilengkapi dengan 2.657 ubin tembaga dan Imperial Palace. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju 
kota SALZBURG di Austria yang merupakan kota kelahiran Musisi Mozart dan juga yang menjadi lokasi 
syuting dari film Sound of Music yang terkenal. Setibanya di Salzburg Anda akan diajak orientasi kota dan 
melihat rumah dari musisi terkenal yang disebut House of No.9 (Mozart Birth Place). Bermalam di 
Salzburg atau kota sekitarnya. 
 
HARI 4: SALZBURG - HALLSTATT – VIENNA   ( MP ) 
Setelah santap pagi Anda akan menuju kota Hallstatt yang merupakan kota kecil yang sangat indah 
terletak di bagian barat Austria. Setibanya di Hallstatt Anda akan diajak untuk berorientasi kota sejenak 
dengan melihat Central Square Markplatz menikmati keindahan kota Hallstatt yang sangat cantik 
dengan rumah-rumah penduduk nya yang sangat khas, Kota Tua Hallstatt, dan Paris of the Assumption 
sebuah gereja yang sangat bersejarah dan unik. Kemudian menuju VIENNA ibu kota dari Austria untuk 
bermalam. Bermalam di Vienna atau kota sekitarnya. 
 
HARI 5: VIENNA - PARNDORF OUTLET – BUDAPEST  ( MP ) 
City tour di Vienna hari ini akan mengajak Anda photostop di SCHOENBRUNN PALACE - salah satu 
bangunan dengan gaya arsitektur terkenal lengkap dengan taman yang indah, dahulu dikenal sebagai 
istana musim panas jaman kerajaan Habsburg, kemudian melewati OPERA HOUSE - Vienna dianggap 
sebagai pusat musik klasik, banyak musisi klasik terkemuka dunia melahirkan karyanya di kota ini, di 
antaranya adalah Wolfgang Amadeus Mozart dan Ludwig van Beethoven, PARLIAMENT HOUSE, ST. 
CHARLES CATHEDRAL - Sebuah bangunan religius yang megah dengan sebuah kubah besar, karya 
terakhir arsitek barok terkemuka Johann Bernhard Fischer von Erlach. Perjalanan dilanjutkan menuju ibu  
 



 
kota dan kota terbesar Hongaria, BUDAPEST. Dalam perjalanan, singgah sejenak untuk berbelanja dan 
berjalan-jalan di Parndorf Outlet. Bermalam di Budapest atau kota sekitarnya. 
 
HARI 6: BUDAPEST      ( MP ) 
Pagi hari ini, Anda akan diajak untuk city tour kota yang dibelah oleh Sungai Danube ini dengan 
mengunjungi BUKIT CASTLE yang merupakan tempat penobatan raja-raja, melewati FISHERMAN'S 
BASTION benteng tua yang berada disisi kota Budapest, HERO SQUARE - lapangan terbesar yang 
ngesankan di kota Budapest, dan juga dikelilingi oleh 2 bangunan penting : Museum of Fine Arts & Hall of 
Art, ST. STEPHEN BASILICA merasakan sensasi seakan berjalan ke masa lalu, dan melewati tempat 
bangsawan dan aristokrat menyaksikan acara OPERA HOUSE. Hingga waktunya, Anda akan diantar 
kembali menuju ke hotel untuk beristirahat dan bermalam. 

 
HARI 7: BUDAPEST – BRATISLAVA    ( MP ) 
Tour hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Bratislava yang merupakan ibukota negara 
Slovakia yang terletak di tepi sungai Danau. Setibanya Anda akan diajak untuk berorientasi kota dengan 
melihat St Martin's Cathedral, Fransiscan Church, Bratislava Castle, dll. Hingga waktunya, Anda akan 
diantar menuju hotel untuk beristirahat dan bermalam. Bermalam di Bratislava atau kota sekitarnya. 

 
HARI 8: BRATISLAVA - CESKY KRUMLOV – PRAHA  ( MP ) 
Setelah menikmati santap pagi, menuju kota PRAHA, Ibukota & kota terbesar di Republik Ceko. Praha 
merupakan sebuah negara di Eropa Timur yang kaya akan sejarah dan budaya Bohemia. Menelusuri Praha 
merupakan perjalanan yang sangat mengesankan, gedung-gedung tua dan jembatan yang sangat indah 
menghiasi indahnya kota ini. Singgah sejenak di kota CESKY KRUMLOV dengan pemandangan cantik Kastil 
bergaya Gothic, Renaissance dan Baroque yang berasal dari abad ke-13. Area sekitar Kastil Cesky 
Krumlove merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO. Bermalam di Praha atau kota sekitarnya. 
 
HARI 9: PRAHA       ( MP ) 
Anda berkesempatan mengelilingi kota yang penuh dengan bangunan - bangunan indah dari jaman 
Bohemian. City tour di kota Praha dengan melewati OLD TOWN SQUARE - pusat kota Praha, terletak di 
jantung kota Praha merupakan alunalun kota tua Praha, dikelilingi oleh bangunan - bangunan tua yang 
indah bergaya Gothic dan Baroque, ASTRONOMICAL CLOCK - disebut juga sebagai Prague Orloj, jam 
raksasa ini merupakan daya tarik kota Prague yang terletak di Old Town Square. Jam yang didirikan sejak 
tahun 1410 ini merupakan astronomical clock tertua ketiga di dunia dan lain – lain. Kemudian, kembali ke 
hotel untuk beristirahat dan bermalam. 
 
HARI 10: PRAHA - DUBAI | EK 140 02JUN PRGDXB 1555 2350 ( MP ) 
Hari ini, Anda akan langsung diantar menuju Airport untuk penerbangan kembali ke Tanah Air melalui 
Dubai dan bermalam di pesawat. 
 
HARI 11: DUBAI - JAKARTA | EK 356 03JUN DXBCGK 0410 1540 
Sore hari ini Anda telah tiba kembali di Jakarta. Dengan demikian berakhirlah acara perjalanan tour ini. 
Terima kasih atas keikutsertaan Anda, sampai jumpa di tour - tour yang lain. 
 
 

** Note : acara perjalanan di atas adalah sebagai panduan saja, sehingga urutannya dapat berubah 
tergantung keadaan setempat, misalnya keadaan cuaca, lalu lintas & Hari Libur. 

 



 
 

** HARGA BERDASARKAN MINIMAL 20 PESERTA DEWASA ** 
BIAYA & KONDISI  

 
Departure 

Adult Twin/ 
Triple Share 

Child Twin/Extra 
Bed 

 
Child  

No Bed 

 
Intl’ Airport Tax  Single 

Supplement  

24 May Rp 27,890,000 Rp 26,390,000 Rp 8,400,000 Rp 10,000,000 

 
BIAYA TERMASUK : 
1. Ticket pesawat udara p.p. kelas ekonomi (non-endorsable, nonrefundable & non-reroutable 

berdasarkan harga group / promosi). 
2. Asuransi Perjalanan GROUP (usia tertanggung maksimal 65 tahun) 
3. Penginapan di hotel berdasarkan 2 (dua) orang dalam 1 kamar (twin sharing). 
4.  Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum dalam acara perjalanan. (MP – Makan 

Pagi; MS – Makan Siang; MM – Makan Malam). 
5. Berat maksimum sebesar 30kg untuk 1 bagasi atau sesuai dengan peraturan maskapai 

penerbangan yang digunakan; dan berat maksimum 7 kg untuk 1 handbag kecil untuk dibawa ke 
kabin pesawat atau sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan yang digunakan. 

6. Tour Leader dari Jakarta. 
 

BIAYA TIDAK TERMASUK : 
1. Airport tax International, fuel surcharge dan tax lainnya (dapat berubah sewaktu-waktu). 
2. Visa Austria  
3. Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa, entry permit, dll. 
4. Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service, laundry, mini bar, tambahan makanan 
5. dan minuman serta pengeluaran lainnya. 
6. Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan. 
7. Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 30 kg),Biaya bea masuk yang dikenakan 
8. oleh duane di Jakarta maupun di negara yang dikunjungi. 
9. Biaya Single Supplement. 
10. Tips untuk Lokal Guide, Tour Leader, Pengemudi (di bayarkan pada saat tour berlangsung ke 

Tour Leader) 
- DRIVER : EUR 2 /PAX/DAY 
- TOUR LEADER : EUR 3 /PAX/DAY 
- LOCAL GUIDE : EUR 2 /PAX/GUIDE (JIKA ADA) 

11. PPN 1%. 
 

TERM & CONDITION 
1. HARGA BERDASARAKAN MINIMAL 20 PESERTA DEWASA + 01 TOUR LEADER 
2. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per peserta 

IDR 10.000.000 + Biaya Visa (jika ada). 
3. Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat 

berubah sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan. 
 



 
 
4. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen 

sesuai jadwal dan ketentuan dari pihak Kedutaan, dan biaya visa tetap harus dilunasi walaupun 
visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan. 

5. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang tercantum di 
bagian harga tersebut di atas. 

6. Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di 
masing-masing kota / negara. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang 
berlangsung pameran / konferensi, atau hotel yang ditawarkan sedang penuh, maka akan diganti 
dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat. 

7. Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, gangguan, 
keterlambatan sarana angkutan/transportasi, bencana alam dll) yang dapat memengaruhi acara 
tour akan dirubah dan bersifat non-refundable (tidak dapat dikembalikan). Dan Biaya Tour tidak 
termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur. 

8. Pelunasan biaya tour paling lambat 24 hari sebelum tanggal keberangkatan. 
9. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan. 
10. Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan 

dikenakan biaya pembatalan, sbb : 

• setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable) 

• 33 - 18 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50 % dari biaya tour 

• 17 - 09 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour 

• 08 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour 
11. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan 

menerima syarat & kondisi di atas. 


