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TOUR CODE : BROWN- GO

RUTE PERJALANAN :

9 DAYS SPECTACULAR EUROPE
(CROTIA – BOSNIA - HERZEGOVINA)
KEDATANGAN DI BUDAPEST SETIAP HARI RABU – MINIMAL 2 PAX
MEI : 4, 11, 18, 25 AGUSTUS : 3, 10, 17, 24, 31 NOVEMBER : 2, 9, 16, 23, 30
JUNI : 1, 8, 15, 22, 29 SEPTEMBER : 7, 14, 21, 28 DESEMBER : 7, 14, 21, 28
JULI : 6, 13, 20, 27 OKTOBER : 5, 12, 19, 26

RABU/HARI 01: TIBA DI BUDAPEST
Bertemu di bandara. Kemudian diantar ke hotel.

KAMIS/HARI 02: BUDAPEST - LAKEBALATON -ZAGREB (Makan Pagi)
Di pagi hari, Anda akan berkendara ke Danau Balaton, salah satu resort terbaik di Hongaria.
Kemudian Anda berangkat ke Ibukota Kroasia Zagreb. Kota kuno ini penuh dengan arsitektur Gotik
yang indah. Anda akan mengunjungi daya tarik kota seperti Zagreb Cathedral, the Ban Jelačić
Square, dan the Church of St.Mark.

JUMAT/HARI 03: ZAGREB - PLITVICE LAKESNATIONAL PARK - ZADAR (Makan Pagi)
Hari ini Anda akanmenikmati tur ke Taman Nasional Danau Plitvice (optional), yang dikenal sebagai
Jiuzhaigou-nya Eropa. Terdiri dari 16 danau yang dihubungkan dengan air terjun, di sepanjang jalan setapak
dan jalur hiking.

SABTU/HARI 04: ZADAR - SPLIT- NEUM (Makan Pagi)
Setelah sarapan pagi anda akan memasuki kota kuno Zadar, kota yang memiliki suasana keagamaan yang
kuat. Dekat dengan tepi laut, Anda dapat mengagumiOrgan Laut dan Sun Salutation yangmodern, tampilan
cahaya yang luar biasa. Kemudian Anda akan menuju ke Split, kota terbesar kedua di Kroasia, yang memiliki
bangunan bergaya Romawi kuno. Yang paling terkenal adalah reruntuhan Istana Diocletian, yang dibangun
pada abad keempat Masehi.

MINGGU/HARI 05: NEUM - DUBROVNIK - NEUM (Makan Pagi)
DiDubrovnik, Anda akanmenjelajahi kota tepi laut. Anda akanmelihat tempat-tempat terkenal:Kota Tua,
Tembok Kota (optional), Menara Pertahanan, Istana Rector, dan Biara Fransiskan. Anda dapat naik
kereta gantung untuk naik ke gunung dan mengagumi keindahan kota.

HARGA MULAI DARI

IDR12,5JUTA

IN BUDAPEST / OUT BUDAPEST
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HARGA TUR UNTUK 9Hari (per PAX/PAKET)

TERMASUK:

TIDAK TERMASUK:

SENIN/HARI 06: NEUM - POCITELJ - BLAGAJ - MOSTAR - SARAJEVO (Makan Pagi)
Anda akan mengunjungi Počitelj,desa benteng abad pertengahan, yang sekarang telah dimasukkan dalam
Daftar Warisan Budaya Dunia. Anda juga akanmelihat Blagaj yangmenakjubkan dengan Biara Darwisnya yang
terletak di tebingse tinggi 200 meter dan dikelilingi oleh aliran sungai yang jernih. Kemudian Anda akan
menuju ke kota kunoMostar,menyeberangi jembatan lengkung kuno yang megah dan mengabadikan
pemandangan indah di kedua sisi sungai. Setelah mengunjungi kota puisi dan lukisan kuno ini, Anda
berkendara ke hotel.

SELASA/HARI 07: SARAJEVO - VINKOVCI (Makan Pagi)
Anda akanmengunjungi Lonely Planet sebagai salah satu dari sepuluh tujuanwisata teratas di dunia. Setelah
kunjungan, Anda akan melintasi perbatasan ke Kroasia.

RABU/HARI 08: VINKOVCI - PECS - BUDAPEST (Makan Pagi)
Anda akan mengunjungi Pecs, yang terletak di antara Danube dan Drava. Pecs juga memiliki museum yang
megah dan reruntuhan Turki terbaik di negara ini. Pecs dikenal denganmusik, opera, dan balet. Sorotan adalah
Pécs Cathedral (optional) yang menjulang di atas pusat Szent István Square. Anda akan berkendara kembali
ke Budapest pada sore hari.

KAMIS/HARI09: KEBERANGKATANDARI BUDAPEST(Makan Pagi)
Acara bebas hingga waktu penjemputan kembali ke bandara.

ADULT CHILD (2-11 Y.O.)
TWIN SINGLE SUPP (1A+1C) NO BED

12,5JUTA 6,8JUTA 12,5JUTA 9,6JUTA

 8malam penginapan di hotel bintang 3
 Sarapan pagi (continental breakfast – kopi / teh& roti)
 Tour Seat in Coach (Guide local berbahasaInggris)
 Transfer :

Kedatangan : transfer Bandara - Hotel
Keberangkatan: transfer Hotel –Bandar

 Harga untuk per orang dan hanya termasuk perjalanan di darat, tidak termasuk tiket pesawat,
admission/tiket biaya masuk semua wisata, biaya cruise, makanan danminuman (makan siang danmakan
malam), VISA SCHENGEN, tipping, bea masuk kota&pajak, dan pengeluaran pribadi.

 TIPPINGGUIDE & SUPIR = € 7/orang/hari (dibayarkan saat tour berjalan)
 Harga di atas, tidak termasuk City Entrance Fee + Taxes (dapat berubah sewaktu-waktu)

o Dubrovnik city tax: ± € 10/orang
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DAFTAR OPSIONAL:

HOTEL REFERENSI
KOTA HOTEL

Zagreb Hotel Novi Zagreb
Ive Robica 2, 10000Zagreb
www.hotel-novi-zagreb.hr

Zadar Hotel Porto
N.Jurisica2, 23000Zadar
www.hotel-porto.hr

Neum Hotel Luna
Zagrebačka49A,Neum88390
www.hotel-luna.ba

Sarajevo Hotel Grand Sarajevo
Muhameda Ef.Pandže7, Sarajevo 71000
www.hotelgrand.com

Vinkovci Hotel Slavonija
Dugaulica1, 32100Vinkovci
www.hotel-salavonija.eu

Budapest Holiday Inn Budapest-Budaors
Budaörs, Budapest, Rubik Ernőu. 2,2040
www.ihg.com

Mohon sampaikan kepada para tamu bahwa daftar hotel di atas adalah akomodasi yang biasanya kami gunakan,
danmungkin saja menggunakan hotel setaraf bintang 3 lainnya yang terdapat di kota atau sekitar kota
saat perjalananan tour. Daftar hotel ini hanya digunakan untuk referensi.

Daftar harga optional berikut hanya referensi untuk kalkulasi pengeluaran saat perjalanan tour ini. Semua harga yang
kami informasikan hanya merupakan referensi dan disesuaikan berdasarkan harga yang berlaku saat di objek wisata.
Tamu dapat memutuskan untuk membeli tiket wisata atau makan sesuai dengan keinginan tamu. Mengikuti program
wisata tidak diwajibkan. Setiap tamu diwajibkanmembayar tipping untuk guide dan supir yaitu €7 per orang per hari.
Pajak turis, pajak hotel wajib dikenakan. Mohon dibayarkan langsung secara tunai (cash) ke guide. Atau tamu tidak
diperbolehkan untuk naik ke bis untuk berwisata.

OPTIONALS COSTS
Optionals/

Entrance fee
Museum of Broken Relationships 40HRK
Plitvice Lake National Park (entrance ticket and local guide)
7- 18year €17.5/ €10,under 7free

€45June-Sept
€25April/May/Oct/Nov/Dec

Dubrovnik Cable Car 150HRK

Dubrovnik City Walls 150HRK

Pecs Cathedral 1900HUF
Zadar sunset with transfer (only in July and Aug) €10
Dubrovnik cruise + 1 drink (beer/coke) €15
Excursion to Dubrovnik moutain (90mins) €20
Mali Stone cruise and oyster tasting.
(5oysters+1drink+snacks) €25

Compulsory City Tax Dubrovnik city tax €10
Optional Local

Dinner

Seafood lunch at Dubrovnik excl. drink €25

Croatian dinner incl.1 drink €30

http://www.hotel-novi-zagreb.hr/
http://www.hotel-porto.hr/
http://www.hotel-luna.ba/
http://www.hotelgrand.com/
http://www.hotel-salavonija.eu/
http://www.ihg.com/


4 | P a g e

Tamudiwajibkan sudahmemiliki Visa Schengen sebelummengikuti paket FIT Eropa kami.
Kami TIDAK DAPATmemberikan konfirmasi hotel maupun surat - surat keterangan lainnya yang
dibutuhkan tamu sebagai dokumen pelengkap untuk proses pengajuan visa.

Final Confirmation dapat kami berikan 1 - 2 hari sebelum tanggal keberangkatan.
Dalam final confirmation tsb, tour operator hanya dapat memberikan konfirmasi hotel untuk malam
pertama tour, untuk informasi mengenai hotel di malam berikutnya selama tour akan diinformasikan
langsung kepada tamu pada saat tour berjalan.

 Harga, jadwal perjalanan, dan hotel dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelummya.
Biaya tambahan seperti optional, tipping, city entrance fees&taxes langsung dibayarkan saat mengikuti
tour.

 Tidak ada refund untuk pelayanan yang tidak digunakan.

 Kebijakan TRANSFER:
o Pengantaran hanya tersedia selama 07.00-22.00; diluar jam tersebut tidak ada pengantaran. Kami tidak

bertanggung jawab apabila tamu keluar imigrasi setelah 22.00 malam, maka tamu akan ke hotel dengan
pengaturan dan biaya masing-masing.

o Supir akan menunggu max.60 menit dari waktu yang telah ditentukan untuk penjemputan, apabila
tamu ‘NO SHOW’ maka ‘NO REFUND’

 Kebijakan Kamar :
o Anak 2-11 tahun yang sharing dengan 2 orang dewasa dalam 1 kamar = TIDAK tersedia EXTRA BED
o Untuk keberangkatan 3 orang dewasa apabila hotel tidak bisa menyediakan Triple Room, maka orang

ketiga harus membayar single sup untuk menggunakan 1 kamar sendiri.

INFORMASI PENTING (WAJIB DIBACA)
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