15D FAVORITE ITALY SICILY
GREECE & SANTORINI
4 Apr 2020 - 18 Apr 2020

See Itinerary Detail

1

JAKARTA – DOHA ( QR 957 18.25-23.10 )
HAri ini berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk berangkat bersama-sama
menuju kota Roma, Italy melalui Doha.

2

DOHA - ROMA – AMALFI – SORRENTO ( QR 115 01.50-06.55 )
Setibanya di Roma, langsung melanjutkan perjalanan dengan bus pariwisata menuju kota Amalfi
yang berada di semenanjung Sorrentine ini. Selesai acara, Anda akan kami antar menuju ke
Sorrento / sekitarnya untuk beristirahat.
Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant

3

SORRENTO – CAPRI – SORRENTO
Acara perjalanan hari ini dimulai dengan menuju Pulau Capri dengan menggunakan Hydrofoil.
Bila cuaca memungkinkan, Anda dapat melihat Blue Grotto. Selanjutnya kembali ke Sorrento
untuk menikmati waktu bebas berbelanja.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant

4

SORRENTO – POMPEII – NAPOLI – PALERMO
Perjalanan dilanjutkan menuju Pompeii. Dilanjutkan menuju ke Napoli untuk city tour melewati
bangunan-bangunan yang dirancang oleh para arsitek ternama Italia, antara lain: Palazzo San
Giacomo (sekarang dipakai sebagai kantor Walikota), Gereja San Giacomo Degli Spagnoli dan
Castel Nuovo (Maschio Angioino). Sore hari diantar menuju ke pelabuhan untuk naik ferry
menuju kota Palermo. Bermalam di ferry (Inside Cabin).
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Ferry
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PALERMO – AGRIGENTO
Pagi hari tiba di kota Palermo, kemudian mengikuti city tour dengan melewati Gereja Cathedral,
Francesco Church, Palatine Chapel (bekas istana Raja), pintu gerbang Porta Nuova,
Palazzo Senatorio (gedung parlemen) dan Piazza Bellini. Setelah makan siang acara dilanjutkan
kembali menuju kota Agrigento dengan mengunjungi The Valley Of The Temples.
Breakfast: Ferry Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant

6

AGRIGENTO – MT.ETNA – TAORMINA / CATANIA
Pagi hari ini, Anda akan menuju Mt.Etna. Anda dapat menikmati pemandangan diatas Mt. Etna
dengan menggunakan cable car. Selanjutnya Anda akan menuju ke kota Taormina / Sekitarnya
untuk bersantai dan beristirahat.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant

7

TAORMINA / CATANIA – MESSINA – ALBEROBELLO / FASANO
Perjalanan hari ini menuju ke kota Alberobello yang terletak di sebelah selatan Italy, yang
merupakan area pemukiman yang berbentuk unik dengan beratapkan kerucut. Anda akan melalui
pemandangan indah pesisir Pantai Mediterania dari wilayah negeri Italy. Setibanya di Alberobello
/ Sekitarnya langsung menuju ke hotel untuk beristirahat.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant

8

ALBEROBELLO / FASANO – MATERA – BRINDISI / BARI –
IGOUMENITSA
Hari ini Anda akan diajak menuju Matera. Setelah itu menuju Brindisi / Bari untuk menyeberangi
Laut Ionia> menuju kota Igoumenitsa dengan menggunakan kapal Ferry. Bermalam di
dalam Ferry.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Ferry

9

IGOUMENITSA – METEORA – KALAMBAKA
Hari ini Anda akan diajak menikmati keindahan kota Kalambaka dengan mengunjungi Meteora
yang terkenal dengan biara yang terletak diatas formasi batu alam.
Breakfast: Ferry Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant

10

KALAMBAKA – DELPHI – ATHENA
Hari ini Anda akan diantar ke kota Delphi untuk makan siang dan menikmati suasana kota. Dan
setelahnya melanjutkan perjalanan ke kota Athena untuk bermalam.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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ATHENA – MYKONOS
Pagi hari Anda diantar untuk menuju Pulau Mykonos. Setibanya, Anda akan diajak berkeliling
mengunjungi kawasan Old Town yang unik.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant

12

MYKONOS – SANTORINI
Perjalanan hari ini menuju Pulau Santorini yang sangat terkenal dengan pemandangan alam
yang berciri khas bangunan- bangunan yang bernuansa putih disertai dengan pantai yang biru.
Anda juga memiliki waktu bebas untuk dan menikmati suasana kota Oia serta sunset.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant

13

SANTORINI - ATHENA
Hari ini Anda akan kembali ke kota Athena dengan kapal ferry. Setibanya Anda akan diberikan
waktu bebas di kawasan Plaka untuk menikmati suasana kota dan berbelanja.
Breakfast: Hotel

14

ATHENA – DOHA ( QR 208 20.45-00.55+1 )
Hari ini Anda akan kami ajak city tour kota Athena dengan melewati Acropolis, Parthenon,
Temple of Zeus & Hadrian Arch, Pan Athenaic Olympic stadium, House of Parliament &
Constitution Square (Syntagma Square), Tombs of Unknown soldier dan Athens Academy
and University. Malam hari Anda akan diantar ke bandara untuk kembali ke tanah air.
Breakfast: Hotel

15

DOHA – JAKARTA ( QR 956 02.20-15.20 )
Hari ini tiba di Jakarta dengan penuh kenangan yang indah. Kami mengucapkan terima kasih atas
partisipasi Anda dalam program perjalanan wisata bersama Kami.
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SYARAT DAN KETENTUAN
BIAYA TERMASUK
Tiket pesawat internasional kelas ekonomi (non-refundable, nonendorsable, non-reroutable
berdasarkan harga tiket group atau harga promosi lainnya).
Akomodasi, menginap di hotel berbintang 4* dengan ketentuan 2 (dua) orang dalam satu kamar
(Twin Sharing). Jika menginginkan satu kamar sendiri akan dikenakan biaya tambahan (Single
Supplement).
Bagasi cuma-cuma 1 potong dengan berat maksimum 30 kg dan 1 handbag maksimum 7 kg untuk
dibawa ke kabin pesawat (sesuai dengan peraturan penerbangan yang digunakan).
Makan (MP-Makan Pagi; MS-Makan Siang; MM-Makan Malam), transportasi dan acara tour sesuai
dengan jadwal acara tour.
Tour Leader.
BIAYA TIDAK TERMASUK
Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, Dokumen Perjalanan (passport, visa).
Pengeluaran pribadi seperti: mini bar, room service, telepon, laundry, tambahan makanan dan
minuman di restoran, dll.
Tour tambahan (optional) yang mungkin diadakan selama perjalanan.
Biaya kelebihan berat barang-barang bawaan di atas 30kg (excess baggage) atau sesuai dengan
peraturan penerbangan yang digunakan.
Bea masuk bagi barang-barang yang dikenakan oleh bea & cukai di Jakarta maupun di negaranegara yang dikunjungi.
Tipping untuk pengemudi, dan local guide masing-masing EUR 2 / orang / hari dan Tour Leader
EUR 3 / orang / hari.
Biaya Single Supplement bagi Peserta yang menempati 1 kamar sendiri.

Ketentuan mengenai Biaya dan Pelaksanaan Tour (Others):
Uang muka pendaftaran yang dibayarkan kepada PT. Golden Rama Express (“Golden Rama Tours
& Travel”) tidak dapat dikembalikan (down payment non refundable) pembayaran minimal IDR
10.000.000,-/per Peserta atau sesuai dengan destinasi yang dipilih ditambah dengan biaya visa
(jika ada).
Semua peserta di lindungi oleh Asuransi Perjalanan Zurich berdasarkan ketentuan polis Group.
Pelunasan biaya tour dilakukan 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.
Bagi peserta yang menempati Kamar Triple (1 kamar ditempati 3 orang), kami tidak menjamin tamu
akan mendapat 3 tempat tidur yang terpisah, mengingat tempat tidur yang didapat tergantung dari
kondisi hotel yang ada (bisa berupa 1 tempat tidur / kasur saja / sofa bed) dan tamu tidak mendapat
pengurangan biaya.
Bagi pendaftar yang berusia di atas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau
indera atau keterbatasan secara mental, wajib didampingi oleh anggota keluarga, teman atau
saudara yang akan bertanggung jawab selama perjalanan tour.
Jika terjadi pembatalan acara tour oleh Peserta sebelum tanggal keberangkatan maka biaya
pembatalan adalah sebagai berikut:
Setelah pendaftaran : Uang muka pendaftaran (Non Refundable).
30-15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari biaya tour.
14-07 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 75% dari biaya tour.
06-00 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour.

SUKSES TOUR & TRAVEL · 0216502288 · suksestour2@gmail.com · suksestour.travelbiz.id · [Powered by TravelBiz]

Page 4

Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Peserta atau Golden Rama Tours & Travel)
karena bencana alam, perang, wabah penyakit, aksi teroris atau keadaan ‘Force Majeure’ lainnya,
maka ketentuan-ketentuan di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu, tergantung dari kebijakan pihak airlines, hotel dan agen di luar negeri. (Force Majeure;
Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga
suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya).
Bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa
disetujui, karena keharusan sehubungan dengan tenggat waktu yang ditentukan perusahaan
penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan Peserta tetap dikenakan
denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi terkait pihak airlines, hotel dan agen di
luar negeri.
Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, Golden Rama Tours & Travel
berhak untuk menerbitkan tiket pesawat, kereta api dan transportasi lainnya, akomodasi, tiket
masuk objek wisata tanpa melakukan konfirmasi lisan maupun tertulis kepada pendaftar yang telah
melakukan deposit.
Golden Rama Tours & Travel berhak mengganti hotel-hotel yang akan digunakan berhubung hotel
tersebut sudah penuh dan mengganti dengan hotel lain yang setaraf sesuai dengan pertimbangan
dan konfirmasi. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung
pameran/konferensi maka akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota-kota terdekat.
Jadwal tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa
mengurangi isi dalam acara tour tersebut.
Pihak Golden Rama Tours & Travel berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi
kenaikan harga tour, airport tax, dll) kepada calon Peserta.
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