15D/13N EAST EUROPE + AUSCHWITZ
( JERMAN – POLANDIA – CEKO – JERMAN – AUSTRIA – HUNGARIA )
HIGHLIGHT :
- Pandorf Outlet
- Schonbrunn Palace

- Astronomical Clock
- Fisherman's Bastion

TANGGAL KEBERANGKATAN 2018 : 23 DECEMBER
Hari 01 / 23 Dec :
JAKARTA – DOHA
QR 959 // 08.45 – 13.55
DOHA – BERLIN
QR 77 // 15.40 – 20.10
Hari ini Anda berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta
pada waktu yang telah ditentukan untuk bersama-sama
memulai penerbangan menuju Berlin, Jerman.
Setibanya, menuju hotel untuk check in dan bermalam.
Hari 02 / 24 Dec : BERLIN – POZNAN
City tour pagi ini melewati GEDUNG OPERA, SOVIET
MEMORIAL, PINTU GERBANG BRANDENBURG, CITY
HALL, photo stop di CHECK POINT CHARLIE pos
perbatasan antara Jerman Barat dengan Jerman Timur
selama perang dingin, GEREJA CAESAR WILHEIM dan
RERUNTUHAN TEMBOK BERLIN. Kemudian perjalanan
di lanjutkan menuju Poznan. Bermalam di kota Poznan
atau kota sekitarnya. (MP,MS)
Hari 03 / 25 Dec : POZNAN – WARSAW
Setelah santap pagi di hotel, berorientasi sejenak di
kota Poznan melewati TOWN HALL, IMPERIAL CASTLE,
CITY HALL, mengunjungi OLD TOWN kemudian Anda
akan melanjutkan perjalanan menuju ibukota dan juga
kota terbesar di Polandia, Warsaw. Diyakini sebagai
salah satu kota terindah di dunia, Warsaw masuk dalam
peringkat dalam kategori 10 kota metropolitan dinamis
yang layak huni di Eropa Tengah & Timur. Bermalam di
Warsaw area atau kota sekitarnya. (MP,MM)
Hari 04 / 26 Dec : WARSAW – KRAKOW
Hari ini Anda akan di ajak untuk melewati GEREJA
CATHEDRAL ST. JOHN, MONUMEN FREDERIC CHOPIN
untuk memperingati pianist terkenal yang berasal dari
POLANDIA, kemudian menuju OLD TOWN kota tua yang
dibangun kembali setelah hancur pada Perang Dunia II
untuk foto stop ROYAL PALACE, OLD TOWN, LAZIENKI
PARK dan WARSAWA GETTHO monumen untuk
memperingati
kesengsaraan
orang-orang Yahudi.
Kemudian menuju Krakow untuk bermalam. (MP,MS)
Hari 05 / 27 Dec : KRAKOW
Berkeliling di kota KRAKOW – salah satu kota tertua di
Polandia yang memiliki budaya kental dan sudah di akui
oleh UNESCO City of Literature sebagai kota warisan
dunia, Anda akan di ajak untuk mengunjungi / melewati
GEREJA ST PETER & ST PAUL, OLD TOWN, CLOTH
HALL, ST MARY CATHEDRAL, WAWEL CASTLE – yang
merupakan museum seni utama di Polandia. (MP,MS)

Hari 06 / 28 Dec : KRAKOW – AUSCHWITZ – PRAHA
Pagi hari meninggalkan KRAKOW menuju kota
AUSCHWITZ
untuk
mengunjungi
BIRKENAU
CONCENTRATION CAMP tempat yang mengharukan ,
karena di tempat ini pernah terjadi peristiwa
kekejaman HOLOCAUST yang mengerikan pada masa
Perang Dunia II. Kemudian perjalanan dilanjutkan
menuju kota PRAHA – ibukota Ceko yang sangat
terkenal dengan sebutan “the City of a Hundred
Spiers”, Alun alun kota tua, sejarah bangunan baroque
yang berwarna warni, gereja gereja Gothic nya.
Bermalam di kota Praha atau sekitarnya. (MP,MS)
Hari 07 / 29 Dec : PRAHA
Berorientasi kota Praha, Anda diajak mengunjungi /
melewati HRADCANY CASTLE, GEREJA ST. VITUS,
JEMBATAN CHARLES yang unik, kota tua dengan JAM
ASTRONOMICAL-nya yang antik dan juga 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.
(MP,MS)
Hari 08 / 30 Dec : PRAHA – MUNICH
Setelah santap pagi di hotel, Anda akan melanjutkan
perjalanan menuju kota yang paling makmur dan
berkembang paling Munich, Jerman. Setibanya, Anda
akan di ajak untuk mengunjungi BMW SHOWROOM,
melewati NEW TOWN HALL, OLYMPIC TOWER, OLD
TOWN HALL, ALLIANZ ARENA, BAVARIA STATUE
(MP,MS)
Hari 09 / 31 Dec : MUNICH – SALZBURG
Acara tour hari ini Anda akan di ajak untuk melihat
MOZART BIRTHPLACE dan mengunjungi OLD TOWN
SALZBURG. Bermalam di kota Salzburg atau kota
sekitarnya. (MP,MS)
HAPPY NEW YEAR !!
Hari 10 / 1 Jan : SALZBURG – HALLSTATT – VIENNA
Hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota
Vienna. Singgah sejenak di kota HALLSTATT melewati
CENTRAL SQUARE MARKTPLATZ, OLD TOWN, PARISH
OF THE ASSUMPTION. Bermalam di kota Vienna atau
kota sekitarnya. (MP,MS)

Hari 11 / 2 Jan : VIENNA
Berkeliling di kota Vienna, Anda akan di ajak untuk
mengunjungi SCHONBRUNN PALACE istana musim
panas, dan melewati ST. STEPHEN CATHEDRAL,
GEDUNG OPERA, THE HOFBURG PALACE istana musim
dingin GEDUNG PARLEMEN, RATHAUS (balai kota), dan
ISTANA BELVEDERE. (MP,MS)

Hari 13 / 4 Jan : BUDAPEST
Berkeliling di kota Budapest, Anda akan di ajak untuk
berorientasi kota untuk mengunjungi / melewati HERO
SQUARE, BUDA CASTLE dan melihat GEREJA MATTIAS
tempat penobatan raja-raja, serta FISHERMAN'S
BASTION dimana Anda dapat menyaksikan keindahan
kota Budapest dari ketinggian. (MP,MS)

Hari 12 / 3 Jan : VIENNA – PARNDORF – BUDAPEST
Setelah makan pagi, Anda akan di ajak untuk
mengunjungi pusat perbelanjaan di PARNDORF
DESIGNER STORES OUTLET – dimana terdapat lebih dari
160 outlet international brand fashion dengan diskon
besar-besaran di setiap musimnya. Bermalam di
Budapest atau kota sekitarnya. (MP,MM)

Hari 14 / 5 Jan :
BUDAPEST – DOHA
QR 202 // 08.05 – 15.25
DOHA – JAKARTA
QR 958 // 18.45 – 07.35+1
Pagi ini menuju airport untuk penerbangan kembali ke
Tanah Air. Bermalam di pesawat. (MP-box)
Hari 15 / 6 Jan : TIBA DI JAKARTA
Hari ini Anda tiba di Jakarta. Terima kasih atas
partisipasi Anda bersama Maniloka Travel, sampai
jumpadi acara tour kami berikutnya.

**NOTE : Susunan acara, tanggal keberangkatan dan flight detail dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu.

Harga Tour per orang :

Airlines

QR

Dewasa
(Twin / Triple
Sharing)

Anak (2-11 tahun)
Twin
Sharing

Triple
Sharing

IDR

IDR

IDR

44,99 juta

44,99 juta

N/A

Single
Supp
No Bed
IDR

IDR

42,99 juta

15 juta

Airport Tax
Int'l & Fuel
Surcharge **

Visa **

Asuransi
Perjalanan**

IDR
IDR
1,5 juta

1.859.000**
Austria
(± 14 hari kerja)

570 ribu

Note :
** Harga di atas dapat berubah sewaktu-waktu atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika ada
perubahan harga dari airlines, hotel, fluktuasi mata uang asing dan lain-lain.
** Proses visa tidak termasuk apabila ada hari libur Nasional Indonesia atau hari libur kedutaan.
** Asuransi perjalanan diatas menggunakan group insurance, dan tidak berlaku untuk tamu berumur ≥70 tahun keatas.
HARGA TERMASUK
1. Tiket international CGK-BUD//TXL-CGK dengan Qatar
Economy Class, Non – Endorsable, Non - Refundable, Non Reroutable sesuai ketentuan group
2. Akomodasi di hotel dengan ketentuan satu kamar berdua
atau bertiga.
3. Acara tour, makan dan transportasi sesuai dengan yang
disebutkan di atas.
4. Bagasi cuma – cuma 30 kg per orang
5. Tour Leader berpengalaman dari Maniloka Travel
6. Traveling bag dari Maniloka Travel

HARGA TIDAK TERMASUK
1. PPN 1%
2. Airport tax International & fuel surcharge
3. Asuransi perjalanan per orang (diharuskan)
4. Biaya pembuatan dokumen perjalanan seperti paspor, visa
dan lain-lain
5. Tips wajib untuk Tour Leader = Rp 825.000/pax (dibayarkan
di Jakarta), supir & local guide EUR 66/pax
6. Biaya keperluan pribadi seperti laundry, telepon
International, room service, mini bar, tambahan makanan
dan minuman, optional tour, porter di hotel & bandara.
7. Biaya kelebihan bagasi dan bea cukai di bandara Jakarta
maupun di negara yang dikunjungi.
8. Biaya Single Supplement bagi Peserta yang menempati 1
kamar sendiri.

SYARAT & KONDISI :
1. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah 15 peserta. Jika kurang dari minimum peserta, Rotama Tour
berhak melakukan penyesuaian harga tour.
2. Pendaftaran harus disertai dengan uang muka sebesar IDR 10.000.000 (low season) dan 25% dari biaya tour (peak
season), NON REFUNDABLE (tidak dapat dikembalikan). Pendaftaran yang dilakukan 30 hari sebelum tanggal
keberangkatan akan dikenakan uang muka sebesar 50% dari total biaya tour (berlaku untuk low & peak season).
3. Pendaftaran tanpa disertai deposit bersifat tidak mengikat dan dapat dibatalkan tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu kepada Peserta.
4. Pelunasan harus dilakukan selambatnya 14 hari sebelum tanggal keberangkatan (low season) dan 21 hari sebelum
tanggal keberangkatan (peak season).
5. Pendaftaran yang dilakukan kurang dari 15 hari sebelum tanggal keberangkatan harus langsung dibayar lunas.
6. Deviasi dapat dilakukan apabila jumlah Peserta yang berangkat dan yang pulang telah memenuhi kuota dari
ketentuan maskapai penerbangan. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
7. Apabila peserta terlambat memberikan persyaratan visa dari batas waktu yang telah di tentukan Maniloka Travel
dan mengakibatkan Peserta tidak dapat berangkat tepat pada waktunya karena permohonan visa nya masih di proses
oleh Kedutaan dan atau visa ditolak oleh pihak kedutaan bersangkutan maka biaya pembuatan visa dan pembatalan
tour tetap harus dibayarkan. Biaya pembatalan tour berlaku sesuai dengan ketentuan di bawah ini (syarat & kondisi no.
8).
8. Oleh karena administrasi segera dilaksanakan setelah pendaftaran, maka biaya pembatalan akan dikenakan apabila
peserta tour mengganti tanggal, pindah ke jenis tour yang lain, visa ditolak atau membatalkan sama sekali, sebagai
berikut :
30 – 15 hari kerja sebelum tanggal keberangkatan
: 50% dari total biaya tour
14 – 8 hari kerja sebelum tanggal keberangkatan
: 75 % dari total biaya tour
7 – hari H
: 100% dari total biaya tour
* (Khusus untuk HIGH/PEAK SEASON biaya pembatalan disesuaikan dengan ketentuan dari hotel dan perusahaan
penerbangan)
9. Pihak Maniloka Travel berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan harga tour, airport
tax, dll) kepada calon Peserta tour
10. Apabila terjadi force majeur karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain, Maniloka Travel
tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atas service yang sudah dibayarkan dan tidak digunakan dan
biaya tour tidak termasuk biaya pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh force majeur.
11. Dengan membayar uang muka pendaftaran, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat & kondisi di atas.
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