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AMSTERDAM - BRUSSEL - PARIS - ZURICH - LUCERN
05 - 12JAN 2020 I 08 DAYS
DAY 01 : JAKARTA - ZURICH
Hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno –
Hatta untuk penerbangan dengan kota tujuan pertama ZURICH
Bermalam di pesawat.
DAY 02 : ZURICH – MT TITLIS – LUCERNE – ZURICH
Setibanya di Zurich Anda dijemput dan akan diajak mengunjungi Mt.
Titlis. Dengan menggunakan cable car, Anda dapat mencapai puncak
untuk melihat pemandangan salju abadi pada ketinggian kurang lebih
3020 M (bila cuaca memungkinkan). Selanjutnya Anda akan diajak city
tour kota Lucerne antara lain mengunjungi Lion Monument Patung
Singa ini merupakan hasil karya seni dari Bertel Thorvaldsen yang
merupakan patung kehormatan demi mengingat para korban
pembantaian pada tahun 1792 di kala Revolusi Prancis dimulai,
melewati Chapel Bridge benteng pertahanan dan penghubung antara
beberapa bangunan yang digunakan untuk markas ketika jaman
perang di abad pertengahan dan Danau Luzern. Bermalam di Zurich
Airport atau kota sekitarnya. (L/D)
DAY 03 : ZURICH – SCHAFFHAUSEN – TITISEE – FRANKFURT
Hari ini melanjutkan perjalanan dengan bus menuju negara Jerman.
Dalam perjalanan Anda diajak singgah di kota Schaffhausen untuk
melihat Air Terjun Sungai Rhein yang memiliki panjang sekitar 1.233
kilometer, Sungai ini melewati beberapa negara yang ada di Eropa
yakni mulai dari Swiss daerah bagian Grisons bagian tenggara
Pegunungan Alpen sampai ke Jerman, merupakan sungai terpanjang
ke-12 yang ada di benua Eropa. Setelah itu singgah di kota Titisee
untuk orientasi kota. Bermalam di Frankfurt atau sekitarnya.(B/L/D)

DAY 07 : AMSTERDAM - VOLENDAM - AMSTERDAM
City tour hari ini mengajak Anda ke kota Amsterdam yang dijuluki
kota kincir angin. Singgah sejenak di desa nelayan tradisional
Volendam. Di sini Anda bisa berfoto dengan pakaian Khas Belanda.
Kemudian, anda diantar menuju airport untuk melakukan perjalanan
pulang ke Jakarta . Bermalam di pesawat.(B/L)
DAY 08 : TIBA JAKARTA
Hari ini tiba kembali di Jakarta yang merupakan akhir dari perjalanan
tour bersama NEHSHER TOUR. Terima kasih atas partisipasi Anda dan
sampai jumpa pada acara tour lainnya.

HARGA TERMASUK :

Ticket pesawat udara p.p. kelas ekonomi (non-endorsable,
non-refundable & non-reroutable berdasarkan harga group /
promosi).
Airport tax International ( dapat berubah sewaktu - waktu ) +
Flight Insurance.
Akomodasi Hotel Bintang Sekamar berdua
Makan 3X Sehari sesuai Itinerary
Tips Local guide, Porter, Waiter, & Driver setempat
Tas Cabin cantik 4 Roda ukuran 20",
Berat maksimum sebesar 20kg untuk 1 bagasi atau sesuai
dengan peraturan maskapai penerbangan yang digunakan;
dan berat maksimum 7 kg untuk 1 handbag kecil untuk

DAY 04 : FRANKFURT - PARIS
Tour hari ini Anda akan mengajak Anda untuk melanjutkan perjalanan
menuju kota romantis Paris yang merupakan ibukota dari Perancis
yang disebut juga sebagai 'City of Light'. Bermalam di Paris atau
sekitarnya. (B/L/D)
DAY 05 : PARIS
Tour hari ini Anda akan diajak untuk mengenal kota cantik ini dengan
melewati Arch De Triomphe - monumen yang dibangun Napoleon
Bonaparte untuk menghormati jasa tentaranya, Place De La Concorde
- alun alun terbesar di kota Paris, Champs Elysees, Notre Dame
Cathedral Katedral dengan arsitektur Gothic, dipersembahkan bagi
Bunda Maria, tersimpan mahkota duri Yesus dan Des Invalides. Tak
lupa Anda diajak photostop di MENARA EIFFEL - salah satu keajaiban
dunia. Hingga waktunya Anda kembali menuju hotel untuk
beristirahat. Bermalam di Airport atau kota sekitarnya.(B/L/D)
DAY 06 : PARIS - BRUSSELS - AMSTERDAM
Dengan bus wisata menuju kota Amsterdam yang dijuluki
kota kincir angin, merupakan ibu kota Belanda abad ke-17 yang
terkenal di dunia. Amsterdam merupakan kota tua dengan banyak
kanal membelah kota yang dipenuhi oleh gedung-gedung tua, oleh
karena itu Amsterdam juga dikenal dengan Venice dari Utara. Singgah
sejenak di kota Brussels di Belgia. Anda akan photostop sejenak di
Grand Place - Alun - alun kota yang dikelilingi oleh bangunanbangunan tua dengan arsitektur yang menawan, Manneken Pis
landmark kota Brussels. Anda juga akan diajak untuk mencicipi Waffle
khas dari Belgia. Kemudian, Anda akan diantar menuju Amsterdam
untuk bermalam. Bermalam di Amsterdam / Schiphol atau kota
sekitarnya. (B/L/D)

dibawa ke kabin pesawat atau sesuai dengan peraturan
maskapai penerbangan yang digunakan.
Tour Leader yang berpengalaman dari NEHSHER TOUR.
Asuransi Perjalanan GROUP (usia tertanggung maksimal 70
tahun)
HARGA TIDAK TERMASUK :
Pengeluaran pribadi: Telephone, Mini bar, over BAGASI
Optional Tour (diluar yang tercantum)
Visa Schengen IDR 1.650.000 / Org

Pembuatan Pasport / Dokumen Perjalanan
SYARAT PENDAFTARAN :
Copy Pasport yang masih berlaku min. 6 bulan sebelum
keberangkatan & DP sebesar IDR 5.000.000 per pax

Pelunasan paling lambat dilakukan 30 hari sebelum
keberangkatan
Segala bentuk pembayaran WAJIB menggunakan mata uang
Rupiah (IDR) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor
17/3/PBI/2015

BANK BNI
NO. 77-998-77-899
AN. PT. NEHSHER INDOTAMA TOUR & TRAVEL

