
	

14D13N	–	RUSSIA	SCANDINAVIA	
	
TOUR	DATES	

• 4	Mei	2020	
• 15	Juni	2020	
• 13	Juli	2020	
• 14	Agustus	2020	
• 21	September	2020	
• 19	Oktober	2020	
• 9	November	2020	
• 7	Desember	2020	

	
FULL	ITINERARY	
	
DAY	1:	JAKARTA	–	MOSCOW		

• Hari	 ini	 Anda	 diharapkan	 berkumpul	 di	 Bandara	 International	 Soekarno	 Hatta	 untuk	
memulai	penerbangan	menuju	Moscow.		

	
DAY	2:	MOSCOW	(L/D)		

• Setibanya	di	Moscow,	 setelah	melewati	 proses	 imigrasi	 dan	 custom,	menuju	bus	dan	
anda	akan	diajak	mengunjungi	/	melewati	RED	SQUARE	yang	adalah	alun-alun	terbesar	
dan	 paling	 terkenal	 di	 Rusia	 dan	 ST.	 BASIL	 CATHEDRAL	 karya	 arsitektur	 asrtistik	
Moscow	yang	paling	terkenal.	Kemudian	menuju	BELL	TOWER	OF	 IVAN	THE	GREAT	
dan	 TSAR	 BELL	 yang	 terkenal	 dengan	 lonceng	 terbesarnya.	 Setelah	 itu	 anda	 akan	
diantar	menuju	Hotel	untuk	beristirahat.		

	
DAY	3:	MOSCOW	–	ST.	PETERSBURG	(B/L/D)	

• Setelah	 makan	 pagi	 di	 Hotel,	 anda	 akan	 diantar	 menuju	 St.	 Petersburg	 dengan	
menggunakan	 kereta.	 Setibanya,	 anda	 akan	mengunjungi	 ST.	 ISAAC’S	 CATHEDRAL	
untuk	photostop,	HERMITAGE	MUSEUM	yang	bekas	istana	musim	dingin	(tutup	setiap	
hari	senin).	Selanjutnya	menuju	Hotel	untuk	bermalam.		

	
DAY	4:	ST.	PETERSBURG	–	HELSINKI	(B/L/D)	

• Hari	 ini	 Anda	 akan	mengunjungi	 ISTANA	 PETERHOF	 yang	merupakan	 istana	musim	
panas	 dari	 kaisar	 Russia	 (tutup	 pada	 hari	 senin).	 Selanjutnya	 perjalanan	 dilanjutkan	
menuju	 kota	 Helsinki	 di	 Finlandia	 menggunakan	 kereta.	 Setibanya,	 anda	 diantar	 ke	
Hotel	untuk	beristirahat.		

	
DAY	5:	HELSINKI	–	STOCKHOLM	(B/L/D)	

• Setelah	 makan	 pagi,	 anda	 akan	 diajak	 menuju	 GEREJA	 BATU/TEMPELIAUKION,	
SIBELIUS	MONUMENT,	MARKET	SQUARE	dan	melalui	SENATE	SQUARE	yang	adalah	



	

sebuah	 alun-alun	 kota	 utama	 kota	 Helsinki.	 Setelah	 itu	 diantar	 menuju	 pelabuhan	
untuk	 menuju	 kota	 Stockholm	 di	 Swedia	 dengan	 menggunakan	 kapal.	 Bermalam	
diatas	kapal.		

	
DAY	6:	STOCKHOLM	(B/-/D)		

• Tiba	di	Stockholm,	anda	akan	diajak	city	tour	mengunjungi	CITY	HALL	tempat	dimana	
penyerahan	Nobel	dilakukan	setahun	sekali,	lalu	melihat	satu-satunya	kapal	abad	ke-17	
yang	masih	utuh	di	VASA	SHIP	MUSEUM.	Lalu	juga	melewati	OLD	TOWN	dan	ROYAL	
PALACE.		

	
DAY	7:	STOCKHOLM	-	HAMAR	(B/L/D)		

• Setelah	makan	pagi	di	Hotel,	hari	 ini	anda	akan	meninggalkan	kota	Stockholm	untuk	
menuju	ke	Hamar.		

	
DAY	8:	HAMAR	–	FLAM	-	VOSS	(B/L/D)		

• Hari	ini	perjalanan	Anda	akan	menuju	kota	Flam	yang	adalah	sebuah	desa	di	Norwegia,	
ia	 terletak	 di	 penghujung	 Aurlandsfjord,	 sebuah	 cabang	 dari	 Sognefjord.	 Lalu	
perjalanan	dilanjutkan	menuju	Voss	untuk	bermalam.		

	
DAY	9:	VOSS	-	BERGEN	(B/-/D)		

• Setelah	 makan	 pagi	 di	 Hotel,	 anda	 akan	 diajak	 menuju	 kota	 BERGEN,	 kota	 wisata	
tahun	 2000	 dan	 bagian	 dari	 warisan	 dunia	 UNESCO.	 Disana	 anda	 akan	 diajak	
mengunjungi	 puncak	 bukit	 dengan	 menggunakan	 FLOYBANEN	 FUNICULAR	 untuk	
melihat	keindahan	kota	Bergen	dari	atas	bukit.		

	
DAY	10:	BERGEN	–	GEILO	-	OSLO	(B/L/-)		

• Hari	 ini	anda	akan	memulai	perjalanan	menuju	kota	Oslo.	Sepanjang	perjalanan,	anda	
dapat	 menikmati	 indahnya	 pemandangan	 alam	 Norway,	 melewati	 HARDANGER	
BRIDGE	 yang	 adalah	 salah	 satu	 jembatan	 suspensi	 terpanjang	 di	 dunia.	 Lalu	makan	
siang	di	kota	GEILO.	Setibanya	di	Oslo,	diantar	menuju	hotal	untuk	beristirahat.		

	
DAY	11:	OSLO	-	COPENHAGEN	(B/-/D)	

• Setelah	 makan	 pagi,	 anda	 akan	 diajak	 city	 tour	 kota	 Oslo,	 mengunjungi	 VIGELAND	
SCULPTURE	 PARK,	 CITY	 HALL,	 THE	 ROYAL	 PALACE,	 PARLIAMENT	 HOUSE	 dan	
NATIONAL	 THEATRE.	 Selanjutnya	 menuju	 pelabuhan	 untuk	 menuju	 COPENHAGEN	
menggunakan	kapal.	Bermalam	di	kapal		

	
DAY	12:	COPENHAGEN	(B)		

• Setibanya	 di	 Copenhagen,	 perjalanan	 dimulai	menuju	 patung	THE	LITTLE	MERMAID	
yang	 terinspirasi	 dari	 Pendongeng	 terkenal,	 Hans	 Christian	 Andersen,	 lalu	 menuju	
AMALIENBORG	PALACE,	ROSENBORG	CASTLE,	dan	berbelanja	di	area	perbelanjaan.		

	
	



	

DAY	13:	COPENHAGEN	–	JAKARTA	(B)		
• Setelah	 santap	 pagi,	 Anda	 akan	 diantarkan	 menuju	 bandara	 untuk	 melakukan	

penerbangan	kembali	ke	Jakarta.		
	
DAY	14:	TIBA	DI	JAKARTA		

• Tibalah	 kita	 pada	 akhir	 perjalanan	 tour	 kali	 ini	 dengan	 membawa	 sejuta	 kenangan	
manis	bersama	kami.	Terima	kasih	atas	partisipasi	Anda,	sampai	jumpa	pada	acara	tour	
kami	lainnya		

	
TOUR	PRICE	

• IDR	51.900.000	/	orang	(Adult	Twin	Share)	
	
MINIMUM	PAX	

• 20	orang	
	
INCLUSIONS	

• Tiket	Pesawat	Pergi	Pulang	(non	reroute,	no	reschedule)	
• Airport	Taxes	&	Fuel	Surcharge	
• Bagasi	23kg	berdasarkan	aturan	penerbangan	
• Akomodasi	Hotel	*3/*4	berdasarkan	1	kamar	berdua	
• Transportasi	Bus	AC	&	biaya	kunjungan	objek	wisata	
• Tour	Leader	dari	Jakarta	yang	menemani	selama	tour	
• Tipping	Guide	&	Driver	
• Free	Souvenir	Power	Bank	/	Trolley	Bag	
• Asuransi	perjalanan	group	

	
EXCLUSIONS	

• Visa	Russia	&	Norway	IDR	4.600.000	(Subject	to	Change)	
• Tipping	Tour	Leader	IDR	600.000	(Langsung	diberikan	kepada	TL	di	bandara)	
• Pembuatan	passport	dan	dokumen	lainnya	
• Tips	Porter	Bandara,	Bell	Boy	Hotel,	dll	
• Pengeluaran	pribadi	
• Optional	tour	
• Biaya	lain	yang	tidak	termasuk	di	atas	
• PPN	1%	

	
REGISTRATION	AND	PAYMENT	

• Uang	 muka	 sebesar	 10	 JUTA/orang	 pada	 saat	 pendaftaran	 dan	 tidak	 dapat	
dikembalikan	 (non-refundable)	 bila	 terjadi	 pembatalan	 oleh	 peserta	 dengan	 alasan	
apapun	

	
	
	



	

OTHERS	AND	DISCLAIMER		
• Uang	 muka	 sebesar	 10	 JUTA/orang	 pada	 saat	 pendaftaran	 dan	 tidak	 dapat	

dikembalikan	 (non-refundable)	 bila	 terjadi	 pembatalan	 oleh	 peserta	 dengan	 alasan	
apapun	

• 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:		
o Kurang	dari	14hari	sebelum	keberangkatan	akan	dikenakan	biaya	100%	/org	dari	

harga	tour	
o 30-15hari	 sebelum	 keberangkatan	 akan	 dikenakan	 biaya	 50%	 /org	 dari	 harga	

tour	
o Harga/Jadwal	Tour/Airport	 tax	 Int’l	&	Flight	 Insurance	dapat	berubah	sewaktu-

waktu	tanpa	pemberitahuan	terlebih	dahulu	
	


