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6 DAYS | EXPLORE ADELAIDE + KANGAROO ISLAND
01 JAKARTA – ADELAIDE
Malam hari ini berkumpul di Bandara Internasional Soekarno–Hatta 

untuk memulai perjalanan menuju Adelaide. Bermalam di pesawat. 

02 ADELAIDE 
Pagi hari ini tiba di kota Adelaide. Setibanya Anda diajak untuk city 

tour dengan mengunjungi JACOB’S CREEK untuk mencicipi wine asli 

Australia Selatan sambil menikmati keindahan pemandangan kebun 

anggur, melihat MOUNT LOFTY SUMMIT dan WHISPERING WALL. 

Bermalam di Adelaide.(MS/MM)

03 ADELAIDE - KANGAROO ISLAND - ADELAIDE
Setelah santap pagi bersama Anda diajak untuk menuju KANGAROO 

ISLAND melalui CAPE JERVIS. Disana Anda dapat mengunjungi SEAL 

BAY, keindahan pemandangan dari FLINDER CHASE NATIONAL PARK 

yang terkenal dengan REMARKABLE ROCKS dan HANSON BAY KOALA 

PARK untuk melihat secara lebih dekat hewan khusus Australia. Sore 

hari Anda akan menggunakan Ferry untuk menuju Adelaide. (MP/MS)

04 ADELAIDE – FLEURIEU PENINSULA – ADELAIDE
Pagi hari Anda diajak mengunjungi FLEURIEU PENINSULA, MC LAUREN 

VALE, ALMOND AND OLIVE TRAIN dimana Anda bisa membeli berbagai 

produk alami dari almond dan buah zaitun, mencoba rasanya menaiki 

sebuah kereta yang ditarik oleh kuda HORSE DRAWN TRAM, GRANITE 

ISLNAD - VICTOR HARBOUR. Malam hari diantar menuju hotel untuk 

beristirahat.(MP/MS/MM) 

05 ADELAIDE  
Hari ini Anda akan diberikan waktu bebas yang dapat dipergunakan 

untuk beristirahat atau berbelanja di kota Adelaide. (MP)

06 ADELAIDE – JAKARTA  
Pagi hari ini Anda akan diantar ke Airport untuk penerbangan kembali 

ke Tanah Air dengan membawa kenangan indah bersama AVIA TOUR. 

Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa di acara wisata 

berikutnya.(MP).

Remarkable Rocks
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8 DAYS | JOURNEY TO TASMANIA ISLAND
01 JAKARTA – HOBART 
Malam hari ini berkumpul di Soekarno Hatta untuk memulai 

perjalanan ke ibukota Pulau Tasmania, Hobart. Bermalam di pesawat.

02 HOBART 
Siang hari ini setibanya di Hobart, Anda diajak mengunjungi BARILLA 

OYSTER FARM yang merupakan peternakan kerang. Selanjutnya 

Anda diajak city tour melewati BATTERY POINT, ABC BUILDINGS, 

PARLIAMENT HOUSE, ST. GEORGE’S CHURCH dan SALAMANCA 

MARKET serta mengunjungi MOUNT WELLINGTON WESTERN dan 

SORELL FRUIT FARM dimana Anda dapat menikmati buah-buahan 

segar. Bermalam di Hobart. (MS/MM)

03 HOBART
Pagi ini Anda diajak mengunjungi BONORONG WILD LIFE PARK, 

merupakan tempat perlindungan satwa liar yang hampir punah. 

Selanjutnya Anda diajak mengunjungi CURRINGA FARM TOUR dimana 

Anda menikmati tour pertanian dengan melihat domba-domba dengan 

anjing gembalanya. TAHUNE AIRWALK dimana Anda dapat melihat 

pepohonan dari atas jembatan. Anda akan diantar ke hotel untuk 

bermalam (MP/MS/MM)

04 HOBART – PORT ARTHUR – HOBART
Acara tour hari ini akan mengajak Anda mengunjungi PORT ARTHUR 

yang terkenal sebagai penjara bagi para narapidana di masa 

lalu. Kemudian Anda akan melanjutkan perjalanan mengunjungi 

TASMAN ARCHA untuk melihat BLOWHOLE yaitu sebuah tebing yang 

berlengkung membentuk sebuah bulatan besar. (MP/MS/MM)

05 HOBART – LAUNCESTON 
Hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Launceston. 

Setibanya, Anda akan mengunjungi MARAKOOPA CAVE, merupakan 

salah satu goa yang terdapat air di dalamnya yang menjadi salah 

satu daya tarik wisatawan. Dilanjutkan mengunjungi TAMAR VALLEY, 

merupakan lembah di Tasmania yang terdapat kebun anggur. Bermalam 

di Launceston. (MP/MS/MM)

06 LAUNCESTON 
Setelah santap pagi, Anda akan mengunjungi FREYCINET NATIONAL 

PARK, salah satu taman nasional di pantai timur Tasmania dan 

merupakan salah satu taman tertua di Tasmania. (MP/MS/MM)

07 LAUNCESTON 
Pagi ini perjalanan dilanjutkan dengan mengunjungi CRADLE MOUNTAIN 

untuk bersantai sambil menikmati keindahan DOVE LAKE. Selanjutnya 

mengunjungi HONEY FARM (tutup tiap hari Sabtu) dan SHEFFIELD. Malam 

hari Anda diantar kembali menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

08 LAUNCESTON – JAKARTA 
Pagi ini Anda diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke Jakarta. 

Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa di acara wisata 

berikutnya (MP)

Dove Lake
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5 DAYS | SYDNEY MELBOURNE + WILDLIFE
      SYDNEY ZOO 
01 JAKARTA –  SYDNEY
Malam hari ini berkumpul di Bandara Internasional Soekarno–Hatta 

untuk memulai perjalanan ke kota SYDNEY. Bermalam di pesawat.

02 SYDNEY
Pagi ini tiba di SYDNEY, setibanya di Sydney, Anda akan diajak city 

tour dengan mengunjungi/melewati MRS MACQUARIE’S POINT, THE 

ROCKS (daerah pemukiman tertua di kota ini), balai seni OPERA HOUSE, 

HARBOUR BRIDGE, dan DARLING HARBOUR. Tidak ketinggalan Anda 

akan mengunjungi kebun binatang untuk melihat hewan-hewan khas 

Australia seperti Kanguru, Koala, Tasmanian Devil, Wallaby dan masih 

banyak lagi di WILDLIFE SYDNEY ZOO. Di malam hari Anda akan kembali 

menuju hotel untuk beristirahat. (MS/MM). 

03 SYDNEY - MELBOURNE 
Dengan pesawat domestic, anda akan diantar menuju MELBOURNE 

untuk menikmati suasana kota yang tenang sambil City tour dengan 

mengunjungi/melewati CAPTAIN COOK COTTAGE yang terletak di 

FITZROY GARDEN, PARLIAMENT BUILDING VICTORIA, ST. PATRICK 

CATHEDRAL, dan SHRINE OF REMEMBRANCE. Sore hari diajak melewati 

antara lain FLINDERS STREET STATION, CONCERT HALL, COLLINS 

STREET MELBOURNE dan object terbaru di Melbourne – EUREKA TOWER. 

Selesai tour Anda akan diantar menuju hotel untuk bermalam(MP/MS/

MM)

04 MELBOURNE 
Hari ini acara bebas yang dapat Anda pergunakan untuk berbelanja 

atau mengunjungi sanak saudara atau berbelanja di QUEEN VICTORIA 

MARKET. (MP)

05 MELBOURNE – DENPASAR – JAKARTA 
Pagi hari ini Anda akan diantar ke Airport untuk penerbangan kembali 

ke Tanah Air. Tiba di Jakarta dengan membawa kenangan indah bersama 

AVIA TOUR. Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa di acara 

wisata berikutnya. (MP)

Darling Harbour
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6 DAYS | MONO QUEENSLAND WITH TANGALOOMA
01 JAKARTA – BRISBANE 
Malam hari ini berkumpul di Bandara Internasional Soekarno–Hatta 

untuk memulai perjalanan ke kota BRISBANE melalui Sydney. Bermalam 

di pesawat. 

02 BRISBANE – GOLD COAST 
Pagi ini tiba di Brisbane, Anda diajak city tour berkeliling kota Brisbane 

dengan melihat THE WINDMILL - gedung tertua yang dibangun 

pada tahun 1828, CATHEDRAL SQUARE, BOTANIC GARDENS, 

PARLIAMENT HOUSE, QUEENS STREET MALL, gedung peringatan 

para pejuang ANZAC SQUARE, CITY HALL, KANGAROO POINTS 

CLIFFTS, FORTITUDE VALLEY dan CHINA TOWN. Selesai tour Anda 

diantar berbelanja di HARBOUR TOWN OUTLET lalu menuju Hotel di 

GOLD COAST untuk beristirahat. (MS)

03 GOLD COAST – BRISBANE – TANGALOOMA
Anda akan diantar menuju Tangalooma Wharf dan kemudian menuju 

Moreton island dengan ferry. Setibanya disana Anda dapat mencoba 

SAND DUNE / DESERT TOUR dengan kendaraan 4 WHEEL DRIVE 

(4WD). Selanjutnya acara bebas untuk Anda yang dapat dipergunakan 

untuk menikmati fasilitas resort ataupun mengikuti beraneka ragam 

kegiatan (optional) seperti snorkeling, scuba diving, parasailing, jet ski, 

whale watching cruise dan lainnya. Sore hari Anda dapat mengikuti 

acara memberi makan Dolphin dan Pelican hingga tiba waktunya diantar 

kembali menuju GOLD COAST untuk bermalam. (MP/MS/MM)

04 GOLD COAST  
Acara anda dimulai dengan mengunjungi DREAM WORLD, tempat 

Anda dapat menguji keberanian dengan berbagai atraksi permainan 

yang mendebarkan seperti Tower of Terror, Giant Drop, Wipe Out dll, 

Anda juga bisa melihat binatang khas Australia seperti Kangguru, 

Koala dan Dingo. Dan yang terbaru CORROBOREE, dimana Anda bisa 

melihat tarian khas suku Aborigin yang sangat menarik, juga sejarah 

tentang suku tersebut. Bagi Anda pecinta Lego Anda berkesempatan 

melihat koleksi-koleksi di LEGO STORE dan menjadi toko Lego 

pertama di Australia. Sore hari Anda akan diajak mengunjungi Q1 

SKYPOINT OBSERVATION DECK untuk menikmati pemandangan 

kota GOLD COAST yang indah dari ketinggian lantai 78. Bermalam di 

GOLD COAST. (MP/MM)

05 GOLD COAST   
Setelah menikmati santap pagi Anda berkesempatan menikmati waktu 

bebas dengan beristirahat atau berkeliling sambil menikmati

keeksotisan pantai Surfer Paradise. (MP)  

06 GOLD COAST – BRISBANE – JAKARTA  
Pagi ini Anda diantar menuju Brisbane Airport untuk penerbangan 

kembali ke Tanah Air dengan membawa kenangan indah bersama

AVIA TOUR. Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa di 

acara wisata berikutnya. (MP)

Surfers Paradise



Blue Mountain

8 DAYS | EASTERN AUSSIE TANGALOOMA

01 JAKARTA – MELBOURNE
Hari ini berkumpul di Bandara Internasional Soekarno–Hatta untuk 

memulai perjalanan ke kota MELBOURNE yang merupakan ibukota 

Negara bagian Victoria Bermalam di pesawat.

02 MELBOURNE 
Pagi hari ini tiba di Melbourne, Anda langsung diajak City tour dengan 

melihat/mengunjungi VICTORIA MARKET, berfoto di ST.PATRICK 

CATHEDRAL dan PARLIAMENT VICTORIA BUILDING, SHRINE 

OF REMEMBRANCE dan melihat CAPTAIN COOK COTTAGE yang 

terletak di FITZROY GARDEN. Sore hari Anda diajak untuk berfoto di 

EUREKA TOWER. Selesai tour Anda akan diantar menuju hotel untuk 

beritirahat. (MS)

03 MELBOURNE
Hari ini acara bebas yang dapat Anda pergunakan untuk mengunjungi 

sanak saudara atau Anda bisa pergunakan untuk bersantai sambil 

berbelanja souvenir di Queen Victoria Market. (MP)

04 MELBOURNE – BRISBANE - GOLD COAST 
Hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan dengan bus wisata menuju 

Gold Coast untuk diajak mengunjungi DREAM WORLD, tempat Anda 

dapat menguji keberanian dengan berbagai atraksi permainan yang 

mendebarkan seperti Tower of Terror, Giant Drop, Wipe Out dll, Anda 

juga bisa melihat binatang khas Australia seperti Kangguru, Koala dan 

Dingo. Dan yang terbaru CORROBOREE, dimana Anda bisa melihat 

tarian khas suku Aborigin yang sangat menarik, mencoba face painting, 

juga sejarah tentang suku tersebut. Untuk Anda pecinta LEGO, Anda 

dapat memanjakan diri Anda sambil melengkapi koleksi LEGO Anda di 

Lego Store. Bermalam di Gold Coast atau sekitarnya. (MP/MM)

05 GOLD COAST - BRISBANE - TANGALOOMA 
Setelah santap pagi, Anda akan diantar menuju Kota Brisbane, Anda 

akan diantar menuju Tangalooma Wharf dan menuju TANGALOOMA 

WILD DOLPHIN RESORT yang terletak di Moreton Island dengan ferry. 

Petualangan Anda hari ini dapat mencoba SAND DUNE / DESERT 

TOUR dengan kendaraan 4 WHEEL DRIVE (4WD). Selanjutnya acara 

bebas untuk Anda yang dapat dipergunakan untuk menikmati fasilitas 

resort ataupun mengikuti beraneka ragam kegiatan (optional) seperti 

ATV, snorkeling, scuba diving, parasailing, jet ski, whale watching 

cruise dan lainnya. Sore hari Anda akan diantar kembali menuju hotel 

di Gold Coast atau sekitar untuk bermalam. (MP)

06 GOLD COAST – BRISBANE – SYDNEY
Hari ini dengan pesawat domestik Anda melanjutkan perjalanan 

menuju SYDNEY. Setibanya Anda akan diajak city tour dengan 

melewati BONDI BEACH, THE GAP, ROSE BAY, dan THE ROCKS. 

Dilanjutkan dengan melihat HARBOUR BRIDGE, balai seni OPERA 

HOUSE, MRS. MACQUARIE’S CHAIR, dan DARLING HARBOUR. 

Selesai tour Anda akan diantar menuju hotel dan diberikan waktu 

bebas untuk berkeliling di sekitar kota Sydney. (MP/MS)

07 SYDNEY 
Hari ini acara bebas yang dapat Anda pergunakan untuk 

mengunjungi sanak saudara atau Anda bisa pergunakan untuk 

bersantai sambil berbelanja souvenir di CHINATOWN atau 

PADDY’S MARKET (buka hari Kamis – Minggu). (MP)

08 SYDNEY – JAKARTA
Pagi hari Anda akan diantar menuju Airport melanjutkan perjalanan 

kembali ke Jakarta. Semoga perjalanan ini membawa kenangan

indah bersama AVIA TOUR. Terima kasih atas partisipasi Anda dan 

sampai jumpa di acara wisata berikutnya.
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Waitomo Cave

6 DAYS | NORTH NEW ZEALAND
01 JAKARTA – AUCKLAND
Hari ini berkumpul di bandara internasional Soekarno Hatta untuk 

bersama-sama berangkat menuju Auckland. Bermalam di pesawat.

02 AUCKLAND 
Siang hari tiba di Auckland. Setibanya Anda akan diantar ke hotel 

untuk beristirahat. 

03 AUCKLAND – ROTORUA
Setelah santap pagi, Anda akan diajak orientasi kota dengan 

melewati AUCKLAND WATERFRONT, VIADUCT BASIN, TAMAKI DRIVE, 

PARNELL VILLAGE. Selanjutnya mengunjungi MICHAEL JOSEPH 

SAVAGE MEMORIAL HOUSE yang merupakan monumen memorial 

bagi perdana menteri pertama di New Zealand. Sore hari menuju ke 

Rotorua untuk bermalam. (MP)

04 ROTORUA 
Acara hari ini adalah mengunjungi lokasi pembiakan ikan Trout dan 

burung Kiwi yang bernama RAINBOW SPRING serta menyaksikan 

pemotongan bulu domba di AGRODOME SHEEPS SHOW. Perjalanan 

dilanjutkan mengunjungi TE PUIA yang terkenal dengan perkampungan 

suku Maori serta menyaksikan POHUTU GEYSER yang masih aktif. Malam 

hari Anda diajak santap malam menikmati pertunjukan spesial dari suku 

Maori yang disebut Hangi Dinner. (MP/MM) 

05 ROTORUA – WAITOMO – AUCKLAND 
Setelah santap pagi, Anda akan diajak ke Waitomo mengunjungi 

WAITOMO CAVE untuk menyaksikan Glow Worm, sejenis cacing yang 

bersinar di dalam goa. Selanjutnya dengan bus wisata, Anda akan 

diantar ke Auckland untuk bermalam. (MP)

06 AUCKLAND – JAKARTA
Pagi hari Anda diberikan waktu untuk berbelanja hingga tiba 

waktunya diantar ke airport untuk kembali ke Jakarta. Terima kasih 

atas partisipasi Anda dan sampai jumpa pada program lainnya.(MP)
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7 DAYS | SOUTH NEW ZEALAND + DUNEDIN
01  JAKARTA – CHRISTCHURCH
Hari ini berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk 

bersama-sama berangkat menuju Christchurch. Bermalam di 

pesawat. 

02 CHRISTCHURCH
Pagi ini Anda tiba di Christchurch. Setibanya Anda diajak mengunjungi 

AVON RIVER, menikmati keindahan taman BOTANICAL GARDEN, 

HAGLEY PARK, BRIDGE REMEMBRANCE, CASHMERE HILL. Selesai 

tour Anda diantar menuju hotel untuk bermalam.(MM) 

03 CHRISTCHURCH – DUNEDIN
Setelah bersantap pagi, dengan bus perjalanan Anda akan dilanjutkan 

dengan menuju Dunedin untuk city tour melewati ST. PAUL’S 

CATHEDRAL, THE OCTAGON, DUNEDIN BOTANICAL GARDEN, 

BALDWIN STREET yang terkenal sebagai jalan paling curam di dunia, 

TRAIN STATION dan UNIVERSITY OF OTAGO. Selesai tour Anda akan 

diantar untuk santap malam dan kembali menuju hotel.

(MP/MM)

04 DUNEDIN – QUEENSTOWN 
Perjalanan hari ini Anda akan diantar menuju Queenstown dengan 

terlebih dahulu mengunjungi CADBURRY CHOCOLATE FACTORY. 

Setibanya di Queenstown Anda diajak untuk city tour mengunjungi 

HISTORIC GOLD MINING VILLAGE ARROWTOWN dan KAWARAU 

BUNGY CENTER & BRIDGE dimana Anda dapat mengikuti optional tour 

mencoba jet boat riding atau bungy jumping dari atas sebuah jembatan 

tebing dan sungai. Malam hari Anda akan diantar menuju hotel untuk 

beristirahat. (MP)

05 QUEENSTOWN
Setelah santap pagi Anda diberikan waktu bebas yang dapat dipergunakan 

untuk beristirahat atau berkeliling di sekitar kota Queenstown atau 

mengikuti Optional MILFORD SOUND. (MP)

06 QUEENSTOWN – MT.COOK – CHRISTCHURCH
Hari ini Anda diajak mengunjungi MOUNT COOK dengan melewati 

Cromwell untuk berhenti di MRS. JONES ORCHARD dimana Anda dapat 

membeli buah-buahan segar. Kemudian berfoto di LAKE TEKAPO 

yang indah, tempat terdapatnya CHURCH OF THE GOOD SHEPHERD 

dan LAKE PUKAKI. Setibanya di MOUNT COOK Anda dapat melihat 

pemandangan yang indah dari atas pegunungan. Sore hari Anda diantar 

menuju Christchurch untuk bermalam. (MP/MM)

07 CHRISTCHURCH – JAKARTA 
Pagi hari Anda akan diantar ke Airport untuk kembali ke Tanah Air. 

Sampai jumpa kembali di acara tour yang lain dan Terima Kasih atas 

partisipasi Anda bersama AVIA TOUR. (MP)

Church Of The Good Shepherd

Lake Pukaki
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8 DAYS | NEW ZEALAND DISCOVERY
01 JAKARTA – AUCKLAND
Para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk 

bersama-sama berangkat menuju Auckland Bermalam di pesawat.

02 AUCKLAND 
Sore hari ini tiba di Auckland, Anda akan diajak orientasi kota dengan 

melihat / melewati QUEEN STREET, PARNEL VILLAGE, HARBOUR BRIDGE, 

AUCKLAND WATERFORNT, PARNELL ROSE GARDEN. Setelah itu Anda 

diantar menuju hotel untuk beristirahat. (MM)

03 AUCKLAND – MATAMATA – ROTORUA
Setelah bersantap pagi, Anda diantar menuju MATA-MATA untuk menikmati 

tour HOBBITON MOVIE SET TOUR. Kemudian menuju Rotorua untuk 

mengunjungi AGRODOME SHEEP SHOW untuk menyaksikan pemotongan 

bulu domba dan mengunjungi RAINBOW SPRINGS tempat pembiakan ikan 

Trout serta burung Kiwi. Bermalam di Rotorua. (MP/MM)

04 ROTORUA – QUEENSTOWN
Hari ini Anda diajak mengunjungi TE PUIA, dimana Anda dapat belajar 

kesenian, sejarah dan melihat bagaimana kehidupan suku – suku Maori 

di zaman dahulu. Setibanya di Queenstown Anda akan diajak mengunjungi 

HISTORIC GOLD MINING ARROWTOWN dan KAWARAU BUNGY CENTER 

& BUNGY BRIDGE dimana Anda dapat menikmati Optional tour memicu 

adrenalin Anda untuk bermain bungy jumping. Selain itu Anda juga bisa 

mengikuti optional tour jet boad riding yaitu menaiki sebuah boat dengan

kecepatan tinggi. Bermalam di Queenstown. (MP/MS)

05 QUEENSTOWN
Hari ini Anda akan menikmati waktu bebas yang dapat Anda pergunakan 

untuk beristirahat atau berjalan – jalan di sekitar kota atau menikmati 

Optional Tour menuju MILFORD SOUND. (MP)

06 QUEENSTOWN – TWIZEL
Pagi hari ini perjalanan akan dilanjutkan menuju Twizel. Di perjalanan 

singgah sejenak di Cromwell untuk berbelanja buah-buahan di MRS. 

JONES ORCHARD. Sesampainya di Twizel, Anda akan diantar ke hotel untuk 

beristirahat.(MP/MM)

07 TWIZEL - MOUNT COOK - CHRISTCHURCH 
Setelah selesai santap pagi Anda dapat berfoto di LAKE PUKAKI dimana Anda 

dapat melihat keindahan MOUNT COOK. Setelah santap siang Anda akan 

diantar menuju Tekapo melalui Ashburton untuk berfoto di LAKE TEKAPO 

yang indah, tempat terdapatnya CHURCH OF THE GOOD SHEPHERD. 

Setibanya Anda diajak melihat/melewati MONA VALE, CASHMERE HILL, 

HAGLEY PARK, BRIDGE OF REMEMBRANCE, BOTANIC GARDEN, dan 

CARDBOARD CATHEDRAL.(MP/MS)

08 QUEENSTOWN – JAKARTA  
Setelah bersantap pagi, Anda akan diantar menuju Airport untuk kembali ke 

Tanah Air Sampai jumpa kembali di acara tour yang lain dan Terima Kasih 

atas partisipasi Anda bersama AVIA TOUR. (MP)

Hobbiton
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9 DAYS | ULTIMATE NORTH & SOUTH ISLAND +   
    HOBBITON
01 JAKARTA – AUCKLAND
Para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta 

untuk bersama-sama berangkat menuju Auckland. Bermalam di 

pesawat.  

02 AUCKLAND – MATAMATA – ROTORUA 
Siang hari ini Anda tiba di Auckland. Hari ini anda akan melanjutkan 

perjalanan menuju Matamata untuk menikmati HOBITTON MOVIE 

SET TOUR yaitu lokasi shooting dar film karya Peter Jackson yang 
sangat terkenal “The Lord of The Rings”. Kemudian menuju ROTORUA 

(kota di tepi selatan Danau Rotorua di region Bay of Plenty di Pulau 

Utara di Selandia Baru) untuk santap malam Hangi Dinner sambil 

menikmati tarian dari Suku Maori. (MS/MM)

03 ROTORUA – WAITOMO – AUCKLAND
Anda akan diantar setelah santap pagi mengunjungi TE PUIA dimana 

Anda dapat belajar kesenian, sejarah dan melihat bagaimana 

kehidupan suku – suku Maori di zaman dahulu. Kemudian Anda akan 

diajak mengunjungi AGRODOME SHEEP SHOW untuk menyaksikan 

pemotongan bulu domba dan RAINBOW SPRINGS yaitu tempat 

pembiakan ikan Trout serta burung Kiwi. Sebelum tiba di Auckland, 

anda akan singgah sejenak di WAITOMO CAVE untuk menyaksikan 

glow worm, sejenis cacing bersinar di dalam gua. Lalu anda diantar 

menuju Auckland untuk bermalam. (MP/MS/MM)

04 AUCKLAND – CHRISTCHURCH – TEKAPO 
Dengan pesawat domestik, anda akan melakukan perjalanan 

menuju CHRISTCHURCH untuk city tour di kota yang sering 

disebut Garden City karena memiliki banyak taman dengan. 

Selama di CHRISTCHURCH, anda diantar untuk melihat BRIDGE 

OF REMEMBRANCE (memperingati mereka yang meninggal dalam 

Perang Dunia pertama) dan mengunjungi BOTANIC GARDEN

(tempat pernikahan antara Pangeran Albert dan Putri Alexandra). 

Kemudian diajak mengunjungi CANTERBURY ARTS CENTER 

dengan seni,kerajinan dan hiburan. Lalu anda dapat melihat taman 

umum MONA VALE, HAGLEY PARK, CASHMERE HILLS dengan 

pemandangan yang indah dan CARDBOARD CATHEDRAL yaitu 

sebuah gereja yang dibangun kembali dengan kartonkarton daur 

ulang setelah gempa bumi besar yang melumpuhkan Christchurch 

di tahun 2011. Selesai city tour Anda melanjutkan menuju TEKAPO 

untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

05 TEKAPO – MOUNT COOK – QUEENSTOWN 
Kami mengajak anda berfoto dengan background pemandangan indah 

dari LAKE TEKAPO dan CHURCH OF THE GOOD SHEPHERD dimana 

terdapat jendela altar yang memperlihatkan pemandangan danau dan 

pegunungan yang menakjubkan. Anda juga diberikan kesempatan 

untuk berfoto di LAKE PUKAKI dengan pemandangan birunya danau. 

Anda akan melihat kemegahan MT. COOK (pusat dari gunung-gunung 

tertinggi dari gletser terpanjang dengan puncaknya yang amat tinggi 

diselimuti salju abadi) dan dapat menikmati optional tour dengan 

menggunakan Helicopter untuk berkeliling mengitari daerah MT. COOK 

(bila cuaca memungkinkan). Kemudian anda akan melanjutkan menuju 

Queenstown melalui Cromwell untuk berbelanja buah – buahan di MRS. 

JONES ORCHARD. Setibanya di Queenstown Anda diantar menuju BOB’S 

PEAK untuk menikmati keindahan pemandangan kota Queenstown 

sore hari dari atas gondola SKYLINE QUEENSTOWN. Selesai tour Anda 

diantar menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

06 QUEENSTOWN – MILFORD SOUND –
     QUEENSTOWN
Anda akan menikmati pemandangan alam yang indah dalam perjalanan 

menuju MILFORD SOUND dimana terdapat paduan ciri alami spektakuler 

dengan penanda visual luar biasa di setiap sudutnya. Di perjalanan 

anda akan diajak untuk singgah sejenak di beberapa tempat yang 

memiliki pemandangan sangat menarik seperti TE ANAU, EGLINTON 

VALLEY yang memiliki lereng batu yang landai dan datar, MIRROR 

LAKES dimana menampilkan cerminan sempurna dari Earl Mountains, 

HOMER TUNNEL disusun dari potongan granit padat dan FIORDLAND 

NATIONAL PARK. Dengan perahu bermotor Anda dapat menyaksikan 

pemandangan indah dari Fjord dan bersantap siang diatas perahu. 

Setelah tour, anda akan diantar kembali ke hotel untuk beristirahat. 

(MP/MS/MM)

07 QUEENSTOWN – FRANZ JOSEF 
Setelah santap pagi, anda kami antar menuju FRANZ JOSEF dengan 

melewati LAKE WANAKA dan HAAST PASS, disini Anda bisa melihat 

keindahan glacier. Setibanya, anda akan diajak mengunjungi FRANZ 

JOSEF atau FOX GLACIER PUBLIC VIEWING POINT. Selesai tour Anda 

diantar menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

08 FRANZ JOSEF – GREYMOUTH – ARTHUR PASS –     
      CHRISTCHURCH
Dengan kereta, anda akan diantar menuju stasiun kereta Arthur’s Pass 

di Greymouth untuk melanjutkan perjalanan menuju Christchurch 

menggunakan kereta TRANZ ALPINE. Setibanya di CHRISTCHURCH, 

Anda akan diantar menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

09 CHRISTCHURCH – SINGAPORE – JAKARTA
Anda akan diantar menuju Airport untuk kembali ke Tanah Air 

melalui Singapore. Sampai jumpa kembali di acara Tour yang lain dan 

terimakasih atas partisipasi Anda bersama AVIA TOUR. (MP) 

Lake Tekapo



5 DAYS | MONO DUBAI (INCLUDE DUBAI FOUTAIN SHOW)

01 JAKARTA – DUBAI
Hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-

Hatta untuk bersama – sama berangkat menuju Dubai melalui Bandar 

Seri Begawan.

02 DUBAI
Dubai adalah satu dari tujuh emirat dan kota terpadat di Uni Emirat 

Arab (UEA). Setibanya di Dubai anda akan diantar menuju hotel untuk 

beristirahat. Selesai beristirahat, anda kami ajak city tour sekitar 

kota Dubai dengan mengunjungi DUBAI MUSEUM ALFAHIDI FORT 

dimana merupakan sebuah museum yang dibuka oleh pemimpin 

Dubai dengan tujuan menceritakan cara hidup tradisional di emirat 

Dubai. Anda juga diantar melihat DUBAI CREEK sebuah sungai kecil 

air garam yang terletak di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), lalu dengan 

“ABRA” Taxi dimana kita dapat melihat sisi lain kota lama Dubai. Anda 

juga diajak melewati SPICE & GOLD SOUK. Kemudian diantar untuk 

berfoto dengan background gedung-gedung spektakuler di dunia yaitu 

BURJ AL ARAB (sebuah hotel mewah yang terletak di Dubai), BURJ 

KHALIFA gedung pencakar langit tertinggi di dunia dan ATLANTIS 

THE PALM (sebuah resort yang dibangun di Palm Jumeirah Dubai) 

dari luar. Sore hari Anda diberikan waktu bebas di DUBAI MALL 

yang merupakan mall terbesar di dunia dan berkesempatan untuk 

menyaksikan pertunjukan air mancur paling menarik di dunia dari 

DUBAI FOUNTAIN SHOW. Selesai tour, anda akan diantar menuju 

hotel untuk beristirahat. (MP/MS)

03 DUBAI
Hari ini anda diberikan waktu bebas untuk berbelanja atau mengikuti 

optional tour kita menuju ABU DHABI atau mengikuti Desert Safari 

yang sangat terkenal dengan wisata padang pasir. Anda berkesempatan 

mencoba berpacu di atas padang pasir dengan menggunakan mobil 

4WD, melihat tarian belly dance, sisha dan tato hena secara cuma-

cuma.(MP)

04 DUBAI – BANDAR SERI BEGAWAN
Pagi ini, anda akan diantar ke bandara untuk penerbangan kembali 

ke Tanah Air melalui Bandar Seri Begawan. Setibany di Bandar Seri 

Begawan, anda akan diantar berbelanja di NIGHT MARKET dan foto 

dengan latar belakang JAME ASR HASSANIL BOLKIAH MOSQUE 

(salah satu mesjid termegah di Brunei). Bermalam di Bandar Seri 

Begawan. (MP/MM)

05 BANDAR SERI BEGAWAN - JAKARTA
Usai makan pagi, anda akan diantar menuju bandara untuk 

penerbangan kembali ke Jakarta. Berakhirlah acara perjalanan tour 

ini. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis. Sampai jumpa 

dan terima kasih atas partisipasi Anda bersama AVIA TOUR. (MP)

Burj Al Arab
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10 DAYS | MONO TURKEY+BOSPHORUS CRUISE

01 JAKARTA – ISTANBUL
Para peserta berkumpul di bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan 

menuju Istanbul. Bermalam di pesawat.

02 ISTANBUL – CANAKKALE
Hari ini Anda tiba di Istanbul. Selanjutnya Anda diajak city tour mengunjungi 

HIPPODROME SQUARE, BLUE MOSQUE, ST. SOPHIA MUSEUM (tempat 

bersejarah yang pernah menjadi gereja dan mesjid) juga mengunjungi 

TOPKAPI PALACE istana Kesultanan Ottoman zaman dahulu. 

Menggunakan bus kita melanjutkan perjalanan menuju CANAKKALE dan 

Anda berkesempatan menyeberangi Selat Dardanelles yang memisahkan 

benua Asia dan Eropa dengan ferry (MS/MM)

03 CANAKKALE – PERGAMON– KUSADASI
Pagi ini setelah sarapan pagi, Anda akan diajak mengunjungi THE TROJAN 

HORSE OF TROY, selanjutnya dengan bus melanjutkan perjalanan 

menuju KUSADASI melalui kota tua PERGAMON. Anda akan diajak 

mengunjungi ACROPOLIS dan ST. JOHN BASILICA yang merupakan 

tempat peninggalan sejarah di Yunani. Setibanya Anda akan diantar 

menuju hotel untuk beristirahat (MP/MS/MM)

04 KUSADASI – PAMUKKALE
Perjalanan hari ini city tour EPHESUS, kota tua zaman Romawi dan 

melihat peninggalannya seperti Great Theatre, Perpustakaan Celcius, 

Gerbang Agustus, Temple of Artemis, Amphi Theatre, dsb. Selanjutnya 

mengunjungi HOUSE OF VIRGIN MARY. Selanjutnya menuju PAMUKKALE 

untuk mengunjungi HIERAPOLIS, kota peninggalan Romawi kuno untuk 

melihat COTTON CASTLE, kolam bertingkat air mienral yang merupakan 

fenomena alam yang luar biasa (MP/MS/MM)

05 PAMUKKALE – KONYA – CAPPADOCIA
Pagi ini Anda akan diajak menuju CAPPADOCIA melalui KONYA untuk 

mengunjungi MEVLANA MUSEUM dan photo stop di SULTANHANI 

CARAVANSERAY. Setibanya Anda akan diantar menuju hotel untuk 

beristirahat (MP/MS/MM)

 06 CAPPADOCIA
Setelah santap pagi, Anda akan mengunjungi UNDERGROUND CITY 

(keunikan kota di bawah tanah) dan GOREME VALLEY & OPEN AIR 

MUSEUM. Setelah santap siang, Anda akan diajak melihat PASABAG dan 

PIGEON VALLEY. Kembali ke hotel untuk beristirahat (MP/MS/MM)

07 CAPPADOCIA – ANKARA/BOLU
Setelah santap pagi, Anda akan diajak untuk mengunjungi SALT LAKE. 

Dilanjutkan menuju Ankara mengunjungi ATATURK MAUSOLEUM yang 

merupakan makam dari Mustafa Kemal Ataturk, pemimpin dari Turkish 

War of Independence. Selanjutnya menuju hotel untuk bermalam 

(MP/MS/MM)

08 ANKARA/BOLU – ISTANBUL
Pagi ini Anda diajak menuju Istanbul mengunjungi CAMLICA HILL dan tak 

lupa mengunjungi GRAND BAZAAR untuk berbelanja suvenir khas Turki. 

Check in hotel untuk bermalam (MP/MS/MM)

09 ISTANBUL – BOSPHORUS CRUISE
Hari ini Anda diajak mengikuti BOSPHORUS CRUISE, selat di antara benua 

Asia dan Eropa. Anda akan menikmati pemandangan yang indah dengan 

melewati istana-istana dan bangunan-bangunan dengan arsitektur khas 

Ottoman, benteng-benteng juga rumah kayu tradisional dan villa modern 

sampai tiba saatnya Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan 

kembali ke Jakarta (MP/MS/MM)

10 ISTANBUL – JAKARTA
Sore hari ini Anda tiba di Jakarta. Sampai jumpa di acara tour berikutnya 

dan Terima Kasih atas partisipasi Anda bersama AVIA TOUR.

Cappadocia
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12 DAYS |  TURKEY DUBAI + BOSPHORUS CRUISE
01 JAKARTA
Para peserta berkumpul di bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan 

menuju Istanbul. 

02 JAKARTA - ISTANBUL - CANNAKALE
Setibanya di Istanbul Anda diajak Melanjutkan perjalanan menuju 

CANNAKALE, sebuah kota yang indah, tempat Anda dapat melihat 

peninggalan Kebudayaan Timur Tengah Bermalam di Cannakale.(MM)

 
03 CANAKKALE – PERGAMON – KUSADASI
Pagi ini setelah sarapan pagi, Anda akan diajak mengunjungi THE TROJAN 

HORSE OF TROY lalu dengan bus wisata melanjutkan perjalanan ke kota 

tua PERGAMON untuk mengunjungi ACROPOLIS dimana Anda bisa melihat 

TEMPLE OF TROJAN & ATHENA juga altar untuk persembahan Dewa Zeus. 

Perjalanan menuju KUSADASI. Setibanya Anda akan diantar menuju hotel 

untuk beristirahat (MP/MS/MM)

04 KUSADASI – PAMUKKALE
Hari ini Anda diajak untuk mengunjungi EPHESUS, kota tua zaman Romawi 

dan melihat peninggalannya seperti Great Theatre, Perpustakaan Celcius, 

Gerbang Agustus, Temple of Artemis, Amphi Theatre, dan lainnya. Setelah 

iitu melanjut perjalanan meunuju PAMUKKALE untuk mengunjungi 

HIERAPOLIS, kota peninggalan Romawi kuno untuk melihat COTTON 

CASTLE, kolam bertingkat air mineral yang merupakan fenomena alam 

yang luar biasa (MP/MS/MM)

05 PAMUKKALE – KONYA – CAPPADOCIA
Perjalanan hari ini dengan bus wisata Anda akan melanjutkan perjalanan 

menuju CAPPADOCIA melalui KONYA untuk mengunjungi MEVLANA 

MUSEUM dan photostop di SULTANHANI CARAVANSERAY. Tiba di 

Cappadocia, Anda akan diantar menuju hotel untuk bermalam (MP/MS/MM)

06 CAPPADOCIA
Setelah bersantap pagi, Anda akan mengunjungi UNDERGROUND CITY 

(keunikan kota di bawha tanah) dan GOREME VALLEY & OPEN AIR MUSEUM. 

Setelah santap siang, Anda akan diajak melihat UCHISAR CASTLE VILLAGE, 

AVANOS VILLAGE yang merupakan pedesaan yang terbuat dari batu (MP/

MS/MM)

07 CAPPADOCIA – ANKARA/BOLU
Setelah bersantap Pagi Anda akan diajak berfoto di SALT LAKE. Dilanjutkan 

dengan perjalanan menuju Ankara untuk mengunjungi ATATURK 

MAUSOLEUM yang merupakan makan dari Mustafa Kemal Ataturk, 

pemimpin dari Turkish War of Independence. Selanjutnya Anda diantar 

menuju hotel untuk beristirahat (MP/MS/MM)

08 ANKARA/BOLU – ISTANBUL
Acara tour hari ini akan mengajak Anda untuk kembali ke Istanbul untuk 

City Tour mengunjungi / Melewati HIPPODROME SQUARE, BLUE MOSQUE, 

ST. SOPHIA MUSEUM (tempat bersejarah yang pernah menjadi gereja dan 

masjid). Dan mengunjungi TOPKAPI PALACE, Istana kesultanan Ottoman 

jaman dahulu. Sore hari diberikan waktu bebas dan diajak mengunjungi 

GRAND BAZAAR untuk berbelanja souvenir khas Turkey. Selesai tour Anda 

akan diantar menuju hotel untuk bermalam.(MP/MS)

09 ISTANBUL - ABU DHABI
Pagi hari ini Anda akan diajak mengikuti BOSPHORUS CRUISE, selat di 

antara benua Asia dan Eropa. Anda akan menikmati pemandangan yang 

indah dengan  melewati istana-istana dan bangunan-bangunan dengan 

arsitektur khas ottoman, benteng-benteng juga rumah kayu traditional dan 

villa modern. Selesai tour Anda diantar menuju airport untuk penerbangan 

menuju Abu Dhabi. Setibanya Anda diantar hotel untuk beristirahat. 

Bermalam di Abu Dhabi atau sekitarnya (MP)

10 ABU DHABI - DUBAI
Hari ini Anda diajak city tour kota Dubai Antara lain diajak berfoto dengan 

background BURJ KHALIFA, BURJ AL ARAB dan ATLANTIS THE PALM. 

dilanjutkan dengan mengunjungi DUBAI MUSEUM Al Fahidi Fort, 

BASTAKIYA dan melihat DUBAI CREEK, dan dengan “ABRA” Taxi air kita 

juga akan diajak melihat sisi lain Kota lama Dubai. Setelah makan siang 

Anda akan dijemput untuk diajak mengikuti DESERT SAFARI.Anda akan 

diajak berpetualang meyusuri indahnya padang gurun pasir disore hari 

dengan mobil khusus. Makan malam hari ini disediakan di areal gurun 

sambil menikmati tari-tarian traditional. (MP/MS/MM)

11 DUBAI - JAKARTA
Perjalanan hari ini, Anda akan diantar menuju Kota Abu Dhabi. Anda akan 

diajak mengunjungi GRAND MOSQUE atau yang dikenal dengan SHEIKH 

ZAYED MOSQUE, melihat/melewati EMIRATES PALACE dan ABUDHABI 

CORNICHE. Kemudian Anda akan diajak berfoto dengan latar belakang 

sebuah taman rekreasi terbaru dan termutakhir saat ini FERRARI WORLD. 

Tidak lupa diajak melewati sirkuit YAS MARINA F1 sebelum diantar menuju 

airport untuk penerbangan Kembali ke Tanah Air. (MP)

11 JAKARTA
Siang hari tiba dijakarta. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis 

untuk anda. sampai jumpa kembali di acara tour berikutnya dan terima 

kasih atas partisipasi Anda bersama AVIA TOUR

Istanbul
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9 DAYS | MIRACLE HOLYLAND + PETRA
01 JAKARTA
Malam hari para peserta berkumpul di airport untuk penerbangan menuju 

Amman melalui Abu Dhabi

02 JAKARTA – AMMAN – TIBERIAS 
Pagi ini Anda akan tiba di Amman, Jordania. Setelah melewati proses imigrasi 

Anda diajak santap siang kemudian menuju Tiberias untuk bermalam (--/

MS/MM)

03 TIBERIAS
Hari ini Anda diajak mengunjungi MT. TABOR tempat dimana Yesus 

dimuliakan bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Selanjutnya 

berlayar di Danau Galilea yang mengingatkan kita pada zaman Yesus. 

Anda akan diajak santap siang ikan Petrus. Selanjutnya mengunjungi 

MT. BEATITUDES (Bukit Sabda Bahagia) dimana Yesus pernah 

mengajarkan 8 Sabda Bahagia kepada muridNya, TABGHA mujizat 5 

roti dan 2 ikan, ST. PETER PRIMACY tempat Yesus mengutus Petrus 

ketiga kalinya untuk menggembalakan domba-dombaNya, KAPERNAUM 

tempat Yesus banyak melakukan mujizat dan terakhir kunjungan ke 

SUNGAI JORDAN. Setelah tour Anda diantar ke hotel untuk bermalam 

(MP/MS/MM)

04 TIBERIAS – BETHLEHEM 
Pagi ini mengunjungi KANA tempat Yesus melakukan mujizat pertamaNya 

merubah air menjadi anggur, dimana juga terdapat sebuah gereja yang 

bernama Wedding Church. Selanjutnya ke kota NAZARETH mengunjungi 

CHURCH OF ANNUNCIATION (Gereja Kabar Bahagia) tempat Maria 

menerima kabar bahwa ia mengandung Yesus dari Malaikat Gabriel. Anda 

akan santap siang di kota pelabuhan HAIFA yang indah. Selanjutnya Anda 

diajak ke CAESEREA dimana terdapat reruntuhan bangunan Amphithatre 

dan Aquaduct yang dibangun oleh Raja Herodes. Sore harinya menuju 

Betlehem untuk beristirahat (MP/MS/MM)

05 BETHLEHEM
Hari ini di kota Yerusalem, Anda akan menuju BUKIT ZAITUN untuk 

mengunjungi KAPEL KENAIKAN YESUS tempat Yesus terangkat ke Surga, 

PATER NOSTER CHURCH, Gereja Doa Bapa Kami, sekeliling gereja ini 

terdapat Doa Bapa Kami dalam berbagai macam bahasa dunia, DOMINUS 

FLEVIT, tempat Yesus menangisi kota Yerusalem, TAMAN GETSEMANI 

tempat Yesus berdoa sebelum Ia ditangkap dan disalibkan, serta GEREJA 

SEGALA BANGSA. Selanjutnya Anda akan berkunjung ke BUKIT ZION untuk 

melihat LAST SUPPER Ruang Perjamuan Terakhir, MAKAM RAJA DAUD dan 

ST. PETER GALICANTU tempat Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 

3 kali sebelum ayam berkokok. Siang harinya mengunjungi SHEPHERD’S 

FIELD, Gereja Padang Gembala, tempat para gembala menerima kabar 

kelahiran Yesus dan NATIVITY CHURCH, Gereja Kelahiran Yesus. Selesai 

kunjungan Anda akan diantar ke hotel untuk beristirahat (MP/MS/MM)

06 BETHLEHEM  
Pagi ini Anda diajak untuk melihat GEREJA ST.ANNA tempat kelahiran Bunda 

Maria, serta melihat KOLAM BETHESDA tempat Yesus menyembuhkan 

orang lumpuh. Selanjutnya Anda akan diajak menyusuri Via Dolorosa (jalan 

salib) hingga ke BUKIT GOLGOTA serta melihat GEREJA HOLY SEPULCHRE 

(Makam Kudus) dan berjalan menuju TEMBOK RATAPAN. Lalu mengunjungi 

GARDEN TOMB makam Yesus dalam versi Protestan. Selanjutnya menuju 

QUMRAN tempat ditemukannya gulungan kitab suci tertua dan menikmati 

indahnya LAUT MATI, Anda dapat mencoba mengambang dan menikmati 

lumpur yang sangat baik untuk kulit. Sore harinya Anda kembali ke hotel 

untuk bermalam (MP/MS/MM)

07 BETHLEHEM – PETRA
Setelah santap pagi, Anda menuju PETRA di negara Yordania dengan 

melewati perbatasan Allenby. Anda akan singgah di GUNUNG NEBO tempat 

Musa hanya diijinkan untuk melihat Tanah Perjanjian. Usai kunjungan Anda 

diantar ke hotel untuk beristirahat (MP/MS/MM)

08 PETRA – AMMAN
Hari ini Anda diajak untuk melihat salah satu dari 7 keajaiban dunia yaitu 

RED ROSE CITY, tempat yang terkenal dengan arsitektur pahatan di bukit 

bebatuan yang indah. Selanjutnya Anda diajak city tour di kota Amman 

sebelum diantar ke Airport Queen Allia untuk penerbangan kembali ke 

Tanah Air (MP/MS/MM)

09 AMMAN – JAKARTA
Malam hari Anda tiba di Jakarta. Terima kasih atas partisipasi Anda dan 

sampai jumpa di tour selanjutnya bersama AVIA TOUR

Petra



12 DAYS | MIRACLE HOLYLAND PETRA + CAIRO
01 JAKARTA – CAIRO  
Malam hari ini para peserta berkumpul di airport untuk penerbangan 

menuju Cairo melalui Abu Dhabi

02 CAIRO 
Setibanya di Cairo, Anda akan mrngunjungi Gereja ST. SIMON THE TANNER 

(gereja sampah) yang terletak di atas bukit mokkatam (Mat 17:20) Malam 

harinya Anda dapat mengikuti acara tambahan (optional) Dinner Nile Cruise 

yaitu makan malam di atas sungai Nil sambil menyaksikan tarian khas 

Timur Tengah. (MS/MM)

03 CAIRO
Setelah santap pagi, Anda akan diajak ke dataran tinggi Giza untuk melihat 

salah satu dari 7 keajaiban dunia yaitu PYRAMID OF GIZA, 3 piramida dari 

Raja Kheops, Khephren & Mykerinos dan THE GREAT SPHINX patung 

singa berkepala manusia. Lalu mengunjungi GEREJA ABU SURGA bekas 

kediaman keluarga kudus saat pengungsian dari pengejaran Raja Herodes 

(Mat 2:13-15) serta melihat SINAGOGA BEN EZRA tempat Musa diangkat 

dari air (Kel 2:10) dan HANGING CHURCH gereja kristen koptik yang 

dibangun pada abad ke7. Malam hari kembali ke hotel untuk beristirahat 

(MP/MS/MM)

04 CAIRO – ST.CATHERINE (GUNUNG SINAI)
Hari ini Anda akan menuju ST. CATHERINE tempat Nabi Musa menerima 10 

Perintah Allah (Kel 20). Setibanya Anda akan santap malam dan istirahat di 

hotel sebelum melakukan pendakian Gunung Sinai (MP/MS/MM)

05 ST.CATHERINE – TABA – BETHLEHEM
Malam dini hari Anda akan diajak mendaki GUNUNG SINAI dengan 

ketinggian 2.285m, setibanya di atas Anda akan menikmati pemandangan 

indah serta melihat matahari terbit. Selesai pendakian Anda akan kembali 

ke hotel dan bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke Israel dengan 

melewati perbatasan Taba. Selama perjalanan Anda akan melewati 

indahnya kota pantai Eliat. Tiba di Bethlehem. Anda akan makan malam dan 

beristirahat di hotel (MP/MS/MM)

06 BETHLEHEM
Hari ini di kota Yerusalem, Anda akan menuju BUKIT ZAITUN untuk mengunjungi 

KAPEL KENAIKAN YESUS tempat Yesus terangkat ke Surga, PATER NOSTER 

CHURCH (Gereja Doa Bapa Kami), dimana sekeliling gereja ini terdapat Doa 

Bapa Kami dalam berbagai macam bahasa, DOMINUS FLEVIT tempat Yesus 

menangisi kota Yerusalem, TAMAN GETSEMANI tempat Yesus berdoa sebelum 

Ia ditangkap dan disalibkan, serta GEREJA SEGALA BANGSA. Berikutnya 

Anda akan berkunjung ke BUKIT ZION untuk melihat LAST SUPPER (Ruang 

Perjamuan Terakhir), MAKAM RAJA DAUD dan ST. PETER GALICANTU tempat 

Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. 

Siang harinya mengunjungi SHEPHERD’S FIELD (Gereja Padang Gembala) 

tempat para gembala menerima kabar kelahiran Yesus dan NATIVITY CHURCH 

(Gereja Kelahiran Yesus). Selesai kunjungan Anda akan kembali ke hotel untuk 

beristirahat (MP/MS/MM)

07 BETHLEHEM
Pagi ini Anda diajak untuk melihat GEREJA ST. ANNA tempat kelahiran Bunda 

Maria, serta melihat KOLAM BETHESDA tempat Yesus menyembuhkan 

orang lumpuh. Selanjutnya Anda diajak untuk menyusuri Via Dolorosa (Jalan 

Salib) hingga ke BUKIT GOLGOTA serta melihat GEREJA HOLY SEPULCHRE 

(Makam Kudus) dan berjalan menuju TEMBOK RATAPAN. Lalu mengunjungi 

GARDEN TOMB makam Yesus dalam versi Protestan. Perjalanan dilanjutkan 

ke QUMRAN tempat ditemukannya gulungan kitab suci tertua dan menikmati 

indahnya DEAD SEA. Anda dapat mencoba mengambang dan menikmati 

lumpur yang baik untuk kulit. Sore harinya Anda kembali ke hotel untuk 

beristirahat (MP/MS/MM)

08 BETHLEHEM – TIBERIAS
Usai santap pagi di hotel, Anda diajak ke CAESAREA untuk melihat 

reruntuhan bangunan Amphitheatre dan Aquaduct yang dibangun oleh Raja 

Herodes. Selanjutnya menuju kota Tiberias, selama perjalanan Anda akan 

singgah di kota pelabuhan HAIFA yang indah. Kemudian kunjungan ke kota 

Nazareth mengunjungi GEREJA KABAR BAHAGIA tempat Maria menerima 

kabar bahwa ia mengandung Yesus dari Malaikat Gabriel dan GEREJA KANA 

tempat Yesus membuat mujizat pertamaNya merubah air menjadi anggur. 

Bermalam di kota Tiberias (MP/MS/MM)

09 TIBERIAS
Hari ini Anda diajak mengunjungi GUNUNG TABOR tempat dimana 

Yesus dimuliakan bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Kemudian 

berlayar di DANAU GALILEA yang mengingatkan kita pada zaman Yesus. 

Selanjutnya santap siang ikan Petrus. Perjalanan dilanjutkan mengunjungi 

MT. BEATITUDES (Bukit Sabda Bahagia) tempat Yesus mengutus Petrus 

ketiga kalinya untuk menggembalakan domba-dombaNya, CAPERNAUM 

tempat Yesus banyak melakukan mujizat dan terakhir kunjungan ke SUNGAI 

YORDAN (Yardenit). Selesai tour, Anda diantar ke hotel untuk bermalam 

(MP/MS/MM)

10 TIBERIAS – SHEIKH HUSSEIN – PETRA
Setelah santap pagi, Anda menuju PETRA di negara Yordania dengan 

melewati perbatasan Sheikh Hussein. Anda akan diajak untuk melihat salah 

satu dari 7 keajaiban dunia yaitu RED ROSE CITY tempat yang terkenal 

dengan arsitektur pahatan di bukit bebatuan yang indah. Usai kunjungan 

Anda diantar ke hotel untuk beristirahat (MP/MS/MM)

11 PETRA – NEBO – AMMAN
Pagi ini Anda singgah di GUNUNG NEBO tempat Musa diijinkan untuk melihat 

Tanah Perjanjian. Selanjutnya diajak city tour di kota Amman sebelum 

diantar ke Airport Queen Allia, Amman untuk melanjutkan penerbangan 

kembali ke Jakarta (MP/MS/MM)

12 AMMAN – JAKARTA
Malam hari tiba di Jakarta. Semoga perjalanan ziarah ini membawa kesan 

menyenangkan untuk Anda. Sampai jumpa pada tour selanjutnya bersama 

AVIA TOUR.

St. Catherine’s Monastery Church of Nativity,
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13 DAYS | EXOTIC ARMENIA GEORGIA+AZERBAIJAN
01 JAKARTA – DOHA
Malam hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta 
untuk penerbangan menuju Baku di negara Azerbaijan. Bermalam di pesawat. 

02 DOHA – BAKU
Baku adalah ibukota sekaligus kota terbesar dari negara Azerbaijan. Pagi 
menjelang siang hari tiba di Baku, Anda langsung dijemput dan diantar untuk 
city tour dengan mengunjungi MEMORY ALLEY untuk melihat keindahan kota 
Baku dari atas MARTYRS LANE. Kemudian diajak mengunjungi SHIRVANSHAHS 
PALACE sebuah istana abad ke-15 yang dibangun oleh Shirvanshah dan 
digambarkan oleh UNESCO sebagai “salah satu mutiara arsitektur Azerbaijan” 
dan MAIDEN TOWER. Malam hari diantar menuju hotel untuk bermalam. (MS/
MM)

03 BAKU – GOBUSTAN – ABSHERON – BAKU
Sebuah bukit dan gunung yang menempati ujung tenggara pegunungan 
Kaukasus di Azerbaijan, terutama di lembah Sungai Jeyrankechmaz, di antara 
sungai Pirsagat dan Sumgait yang bernama GOBUSTAN NATIONAL PARK yang 
bernama PETROGYLPHS. Lalu Anda akan diajak untuk mengunjungi ATESHGAH 
FIRE TEMPLE dan YANARDAG yang memiliki arti gunung api. Pada abad ke-13, 
ketika Marco Polo mengunjungi kota Baku di Persia saat itu, dia menyebutkan 
banyak api misterius yang dapat ditemukan di seluruh wilayah di berbagai tempat 
di Absheron Peninsula. Selesai tour Anda akan diantar kembali menuju hotel 

untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

04 BAKU – SHEMAKHA – SHEKI
Shemaka adalah kota yang memiliki warisan yang sangat kaya dan telah 
memberikan latar belakang pada berbagai peristiwa politik besar sepanjang dua 
milenium eksistensi. Anda akan diajak menuju kota Shemaka untuk mengunjungi 
DIRI BABA TOMB dan YEDDI GUMBEZ yaitu monumen arsitektur yang dibangun 
untuk keluarga Mustafa khan (khan terakhir dari Shemaka). Kemudian Anda 
diajak menuju kota Sheki yaitu kota yang terletak di kaki pegunungan Kaukasus 
untuk mengunjungi SHEKI KHAN’S PALACE dimana dulu dipergunakan oleh 
Shaki Khans atau Dinasti Khan pada masa kejayaan dahulu. Selesai tour Anda 
akan diantar menuju hotel di Sheki untuk bermalam. (MP,MS,MM)

05 SHEKI – LAGODEKHI – TBILISI – SIGNAGHI
Hari ini Anda berkesempatan berbelanja di SHEKI MARKET dan SWEET 
WORKSHOP. Selanjutnya Anda diantar menuju perbatasan Azerbaijan 
untuk melanjutkan perjalanan menuju Tbilisi. Dalam perjalanan Anda diajak 
mengunjungi rumah penduduk lokal Georgia dan berkesempatan mencicipi 
wine dan miliki pengalaman menikmati santap siang di tengah kekeluargaan 
masyarakat Georgia. Setibanya di Tbilisi, Anda diajak mengunjungi GREMI 
CHURCH dan ALAVERDI CATHEDRAL sebelum kembali ke hotel untuk 
beristirahat. (MP/MS/MM)

06 SIGNAGHI – DAVID GAREJA – TBILISI
Pagi hari ini Anda akan berangkat menuju DAVID GAREJA yaitu sebuah kompleks 
gereja Ortodoks yang terbuat dari batu yang dipahat. Kompleks ini mencakup 
ratusan sel, gereja, kapel, refektur dan tempat tinggal yang dilubangi dari 
permukaan batu. Sore hari menuju kota Tbilisi yang merupakan ibukota negara 
Georgia untuk bermalam. (MP/MS/MM)

07TBILISI – MTSKHETA – GORI – UPLISTSIKHE –   
     TBILISI
Acara tour hari ini Anda akan diajak menuju ibukota kuno dan pusat keagamaan 
di Georgia yaitu MTSKHETA. Setibanya Anda diajak untuk melihat tempat 
bersejarah JVARI CHURCH dan SVETITSKHOVELI CATHEDRAL, tempat jubah 
Kristus dimakamkan dan juga merupakan Situs Warisan Dunia Unesco. Saat 
ini merupakan gereja terbesar kedua di Georgia, setelah Holy Trinity Cathedral. 
Kemudian dilanjutkan ke GORI yang merupakan kota kelahiran J. Stalin. Anda 
diajak ke UPLISTSIKHE CAVE TOWN, tempat yang dahulu dilewati untuk jalur 
sutra dan STALIN’S MUSEUM, Joseph Stalin adalah pemimpin Uni Soviet dari 
pertengahan 1920-an sampai kematiannya pada tahun 1953. Memegang jabatan 
Sekretaris Jendral Komite Pusat Partai Komunis Uni Soviet, ia secara efektif 
sebagai diktator negara. Malam hari Anda diajak menikmati santap malam lalu 

bermalam di Tbilisi. (MP/MS/MM)

08 TBILISI
City tour di kota Tbilisi akan mengajak Anda mengunjungi METEKHI CHURCH, 
SINAGOGE, SIONI CHURCH, dan STATE HISTORY MUSEUM (tutup setiap hari 
Senin dan hari libur nasional). Kemudian bila cuaca memungkinkan Anda akan 
diajak menaiki Cable Car sambil menikmati pemandangan kota Tbilisi dari atas 
dan mengunjungi NARIKALA FORTRESS, Benteng yang terdiri dari dua bagian di 
sebuah bukit curam antara pemandian belerang dan kebun botani di Tbilisi. Sore 
hari diajak mengunjungi RUSTAVELI AVENUE yang menjadi jalan paling terkenal 
di Tbilisi dan dengan menggunakan kereta listrik Anda akan diajak melihat 
keindahan pemandangan Tbilisi dari atas MTATSMINDA MOUNTAIN yang 
memiliki arti Gunung Suci. Malam hari Anda diajak menikmati santap malam lalu 
bermalam di Tbilisi. (MP/MS/MM).

09 TBILISI - SADAKHLO - HAGHPAT - SANAHIN -
     DILIJAN
Setelah menikmati santap pagi Anda akan menuju Dilijan dengan mengunjungi 
HAGHPAT MONASTERY yaitu sebuah biara yang sudah ada sejak abad ke 13. 
Kemudian menuju SANAHIN MONASTERY yang secara harafiah memiliki arti 
kalau yang ini lebih tua daripada yang itu, maksudnya di bandingkan dengan 
Haghpat Monastery dan DILIJAN OLD SHARAMBEYAN STREET yang menjadi 

salah satu jalanan bersejarah di Dilijan. Bermalam di Dilijan. (MP/MS/MM)

10 DILIJAN - LAKE SEVAN - GEGHARD - GARNI -
      YEREVAN 
Sevan adalah sebuah kota dan resor populer di Armenia, terletak di Provinsi 
Gegharkunik di tepi barat laut Danau Sevan. Kota ini terletak pada ketinggian lebih 
dari 1.925 meter di atas permukaan laut. Acara tour hari ini akan mengajak Anda 
untuk mengunjungi SEVAN MONASTERY dan LAKE SEVAN yang merupakan 
danau terbesar di Armenia dan di wilayah Kaukasus. Danau ini merupakan salah 
satu danau air tawar dengan ketinggian terbesar di dunia. Lake Sevan terletak 
di bagian tengah Republik Armenia. Siang hari Anda berkesempatan untuk 
menikmati santap siang sambil menyaksikan keunikan masyarakat Armenia 
yang membuat roti tradisional mereka yang bernama “lavash”. Acara dilanjutkan 
dengan mengunjungi KUIL PAGAN GARNI dan mengunjungi GEGHARD 
MONASTERY, sebuah konstruksi arsitektur yang unik di propinsi Kota Armenia, 
dikelilingi oleh dinding tinggi di ketiga sisinya dan sisi keempat dari tebing yang 
tercantum sebagai Situs Warisan Dunia Unesco. (MP/MS/MM)

11 YEREVAN – KHOR VIRAP – YEREVAN 
Hari ini Anda diajak mengunjungi KHOR VIRAP (sebuah biara Armenia yang 
terletak di dataran Ararat di Armenia, dekat perbatasan tertutup dengan Turki) 
untuk melihat keagungan MT. ARARAT (puncak tertinggi di Turki modern, ialah 
sebuah gunung berapi yang terletak agak jauh di timur laut Turki). Di dalam 
cerita diidentifikasikan gunung inilah tempat berlabuhnya Bahtera Nabi Nuh 
setelah “air bah” yang disebutkan di dalamnya. dan mengunjungi ECHMIATSIN 
CATHEDRAL, bangunan katedral pertama yang dibangun di Armenia kuno, dan 
dianggap sebagai katedral tertua di dunia serta reruntuhan KUIL ZVARTNOTS. 
Sore hari Anda akan diajak untuk berbelanja buah-buahan dan kacang di sebuah 
pasar bernama SHOUKA. (MP/MS/MM)

12 YEREVAN 
Yerevan adalah ibukota sekaligus kota terbesar dari negara Armenia. Sebelum 
mengakhiri acara perjalanan kita Anda akan diajak untuk berkeliling di kota 

cantik Yerevan. Anda diajak untuk berfoto dengan background MOTHER 

ARMENIA MONUMENT yang berlokasi di Victory Park yang mengahadap ke kota 

Yerevan sebagai penjaga kota, mengunjungi CASCADE COMPLEX, NORTHERN 

AVENUE, REPUBLIC SQUARE. Kemudian mengunjungi HISTORY MUSEUM 

OF ARMENIA,TSISTERNAKABERD MEMORIAL COMPLEX yaitu gedung 
peringatan resmi Armenia yang didedikasikan untuk para korban Genosida 
Armenia, yang dibangun pada tahun 1967 di atas bukit Tsitsernakaberd di Yerevan, 

dan berbelanja di DALMA GARDEN MALL hingga tiba waktunya diantar menuju 
airport untuk penerbangan kembali ke Tanah Air.(MP/MS)

13 YEREVAN – DOHA – JAKARTA
Pagi hari ini tiba kembali di Jakarta yang merupakan akhir dari perjalanan 

AVIA TOUR. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis untuk Anda. 

Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa dalam acara tour 

selanjutnya.

BakuTbilisi



6 DAYS |  PEARLS OF UZBEKISTAN  

01 JAKARTA – TASHKENT
Pagi hari para peserta berkumpul di airport Soekarno Hatta untuk 

bersama-sama berangkat menuju ibukota Tashkent di negara Uzbekistan. 

Tiba di hari yang sama Anda akan dijemput dan diantar menuju restaurant 

untuk santap malam sebelum check in hotel (MM)

02 TASHKENT – BUKHARA
Usai santap pagi Anda akan diajak city tour di kota Tashkent dengan 

melihat/melewati NEW MOSQUE MINOR merupakan salah satu tempat 

favorite warga kota untuk berjalan-jalan malam pada malam Idul Fitri, 

KHASTY IMAM pusat agama di Tashkent yang terletak di kota tua CHORSU 

BAZAAR salah satu tempat bazaar tradisional yang terletak di pusat kota 

tua Tashkent, INDEPENDENCE SQUARE yang merupakan alun-alun dan 

AMIR TEMUR MONUMENT & SQUARE pusat kota yang berdiri sebuah 

monumen terkenal Amir Temur. Sore hari menuju Bukhara dengan 

pesawat domestik. Bermalam di Bukhara (MP/MS/MM)

03 BUKHARA
Hari ini Anda diajak city tour di kota Bukhara dengan melihat/melewati 

BAKHOUDDIN NAKHSHBANDI COMPLEX salah satu tempat suci dan 

penting bagi umat Muslim dan merupakan makam dari tokoh pendiri 

tarekah Sufi terbesar di Asia Tengah, ISMAEL SAMANI MAUSOLEUMS 

tempat istirahat dari Ismail Samani, CHOR MINOR (empat menara) 

merupakan suatu bangunan madrasah berbentuk persegi panjang yang 

sudut-sudutnya dihiasi dengan 4 menara kecil yang dimahkotai kubah 

biru yang khas dan berseberangan dengan Mesjid Kalon, BOLO HAUZ 

MOSQUE salah satu mesjid yang paling elegan di Bukhara. Usai city tour, 

Anda kembali ke hotel untuk bermalam (MP/MS/MM)

04 BUKHARA – SAMARKAND
Pagi ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Samarkand. 

Setibanya Anda diajak mengunjungi AL-BUKHARI COMPLEX merupakan 

tempat yang paling dihormati umat islam di seluruh dunia. Malam hari 

menuju hotel untuk beristirahat (MP/MS/MM)

05 SAMARKAND – TASHKENT  
Acara hari ini adalah city tour di kota Samarkand dengan melihat/

melewati GUR EMIR MAUSOLEUM yang merupakan Kompleks Makam 

Raja dengan kubah biru di atasnya, REGISTAN ENSEMBLE sebuah taman 

atau lapangan umum yang banyak dikunjungi warga setempat, di tempat 

ini terdapat 3 Madrasah yang sangat kental dengan arsitektur Islamnya 

yakni SHIR DOR, TILLYA KARI dan ULUGBEK dan melihat BIBI KHANYM 

MOSQUE salah satu mesjid terkenal dan bersejarah di Samarkand dan 

terakhir Anda akan mengunjungi SIAB BAZAAR yang merupakan bazaar 

terbesar di Samarkand yang terletak berdekatan dengan Mesjid Bibi 

Khanym. Bermalam di Tashkent (MP/MS/MM)

06 TASHKENT – JAKARTA
Pagi ini Anda menuju airport untuk penerbangan kembali ke Tanah Air. 

Sampai jumpa di tour selanjutnya bersama AVIA TOUR.

New Mosque Minor
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12 DAYS | EXPLORE IRAN
01 JAKARTA
Para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta 
untuk penerbangan menuju TEHRAN (tiba di IMAM KHOMEINI 
INTERNATIONAL AIRPORT) dengan transit di Dubai.

02 TEHRAN 
Hari ini anda tiba di Tehran, ibu kota negara Iran dan salah satu kota 
dunia yang penting. Lebih dari setengah industri Iran seperti produksi 
mobil, elektronik dan peralatan elektrik, senjata, tekstil, gula, semen 
dan produk kimia berada di Tehran. Anda akan diantar menuju hotel 
untuk beristirahat terlebih dahulu.
Pagi hari Anda akan diajak untuk mengeksplore lebih banyak tentang 
sejarah kota TEHRAN dengan mengunjungi NATIONAL JEWELS 
TREASURY, kemudian mengunjungi IRANIAN NATIONAL MUSEUM 
yang merupakan kombinasi 2 bangunan Museum Of Ancient Iran dan 
Museum Of The Islamic Era, tak lupa juga anda berkesempatan untuk 
mengunjungi MILAD TOWER yaitu menara tertinggi di Iran dan menjajak 
urutan ke depalan menara tertinggi di dunia. Kembali ke hotel untuk 
beristirahat dan bermalam.(MP/MS/MM)

03 TEHRAN – SHIRAZ
Shiraz dikenal sebagai kota penyair, sastra, anggur (meskipun Iran 
menjadi republik Islam), dan bunga. Hal ini juga dianggap oleh banyak 
orang Iran sebagai kota kebun, karena banyaknya kebun dan pohon buah 
yang bisa dilihat di kota. Perjalanan dilanjutkan menuju SHIRAZ dengan 
penerbangan domestik pagi. Setibanya anda akan diajak mengunjungi 
NAZIR OL MOLK MOSQUE yang juga dikenal dengan MASJID PINK 
karena warnanya yang mendominasi warna terang seperti pink, 
mengunjungi ARG-E KARIMKHAN, HAFEZ TOMB, MASJID VAKIL masjid 
yang terletak bersebelahan dengan Vakil Bazaar (Vakil berarti bupati, 
yang merupakan gelar yang digunakan oleh Karim Khan, pendiri Dinasti 
Zand), tak lupa anda diajak untuk berbelanja di VAKIL BAZAAR. (MP/
MS/MM)

04 SHIRAZ 
Hari anda akan diajak berorientasi kota sejenak di SHIRAZ dengan 
mengunjungi NARENJESTAN GARDEN atau biasa disebut RUMAH 
QAVAM sebuah rumah tradisional dan bersejarah di SHIRAZ, melihat 
QORAN GATE, saat dinasti Zand, bangunan ini mengalami banyak 
kerusakan, sehingga diperbaiki dan menambah sebuah ruangan kecil di 
atasnya di mana disimpan Al-Qur’an oleh Sultan Ibrahim Bin Shahrukh 
Gurekani, SAADI MAUSOLEUM yaitu makam dan mausoleum yang 
didedikasikan untuk penyair Persia Saadi di kota Shiraz Iran. Saadi 
dimakamkan di akhir hidupnya di sebuah Khanqah di lokasi saat ini, 
ARG-E KARIMKHAN, HAFEZ TOMB dan anda diberikan waktu bebas di 
BAZAAR. Kembali ke hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

05 SHIRAZ – PASARGADAE – YAZD
Pasargadae, kota di Persia kuno. Kota ini merupakan ibukota Koresh 
yang Agung (559-530 SM) dan menjadi tempat persemayamannya yang 
terakhir. Kini tempat ini merupakan situs arkeologi. Pagi hari perjalanan 
dilanjutkan menuju YAZD melewati PASARGADAE kota Persia Kuno yang 
saat ini telah menjadi warisan dunia UNESCO WORLD HERITAGE dan 
mengunjungi TOMB OF CYRUS THE GREAT, NAASH-E-RUSTAM, Anda 
diajak untuk melihat empat makam dan satu bangunan dari dinasti 
Achaemenid dengan sekelompok relief batu kuno Iran yang menebang 
tebing, dari kerapatan Sassania; Bantuan penting terakhir adalah dari 
dinasti Elam dan tanggal kembali ke tahun 1000 SM. Kemudian salah 
satu bangunan kuno bersejarah yang termasuk dalam UNESCO WORLD 
HERITAGE, PERSEPOLIS dan mengunjungi NECROPOLIS. Setibanya 
di YAZD anda akan diajak mengunjungi ABARQU yang terdapat Pohon 
Sanobar tertua di Yazd bahkan di IRAN, lalu melihat ICE HOUSE. Check 
in hotel untuk bermalam dan beristirahat. (MP/MS/MM)

06 YAZD CITY TOUR
Hari ini Anda diajak mengetahui lebih dalam tentang kota YAZD dengan 
city tour mengunjungi ZOROASTRIAN FIRE TEMPLE sebuah kuil api 
yang merupakan tempat peribadatan para ZOROASTRIAN, WATER 
MUSEUM salah satu museum air yang terkenal di kota ini, mengunjungi 
DOLAT ABAD GARDENS yang pernah menjadi tempat tinggal bupati 
Persia Karim Khan Zand, ZOORKHANEH yaitu sebuah sistem pelatihan 

atletik untuk para tentara Iran zaman dahulu termasuk TRADITIONAL 
IRANIAN SPORT. (MP/MS/MM)

07 YAZD – MEYBOD – ISFAHAN
Meybot adalah kota gurun utama di provinsi Yazd dan menjadi kota 
terbesar kedua di provinsi itu. Pagi hari perjalanan dilanjutkan menuju 
MEYBOD untuk mengunjungi masjid bersejarah MASJID JAME dan 
CASTLE. Melanjutkan perjalanan menuju ISFAHAN yang terletak di rute 
utama utara-selatan dan timur-barat yang melintasi Iran, dan pernah 
menjadi salah satu kota terbesar di dunia. Tiba di Isfahan Anda diantar 
untuk beristirahat dan bermalam. (MP/MS/MM).

08  ISFAHAN CITY TOUR 
Hari ini anda akan diajak untuk berorientasi kota sejenak dikota 
ISFAHAN dengan mengunjungi NAQSH-E JAHAN (sebuah persegi 
yang terletak di pusat kota Isfahan, Iran. Dibangun antara tahun 1598 
dan 1629, sekarang merupakan situs sejarah dan masuk dalam Situs 
Warisan Dunia UNESCO) dan JEWEL ISFAHAN CROWN, lalu tak lupa 
juga mengunjungi SHEIKH LOTFULLAH MOSQUE masjid yang terletak 
disebelah timur Royal Square, tak lupa juga mengunjungi ARMENIAN 
QUARTER dan mengunjungi Gereja terbesar di Iran yang dibangun 
pada zaman Shah Abbas Pertama, Dynasti Safavid VANK CATHEDRAL. 
Kemudian mengunjungi KHAJU BRIDGE salah satu jembatan terkenal di 
Isfahan – Iran. Kembali ke hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

09 ISFAHAN – ABYANEH – KASHAN
Pagi ini setelah bersantap pagi bersama, anda diajak melanjutkan 
perjalanan menuju kota kecil ABYANEH untuk mengunjungi GUNUNG 
KARKAS gunung paling terkenal di IRAN karena letaknya di central 
Iran dan dibawah kaki gunung terletak perkampungan ABYANEH yang 
masih tradisional dan masih kental dialegnya. Tak lupa juga anda 
diajak mengunjungi JAME MOSQUE. Menuju hotel di KASHAN untuk 
beristirahat dan bermalam. Etimologi nama kota berasal dari Kasian, 
penduduk asli kota, yang jenazahnya ditemukan di Tapeh Sialk yang 
berusia 9.000 tahun. (MP/MS/MM)

10 KASHAN – TEHRAN 
Hari ini anda diajak mengeksplor sejenak kota KASHAN dengan 
mengunjungi taman persia bersejarah FIN GARDEN. Kemudian 
mengunjungi SHAVAFID ROYAL PALACE, sebagian besar istana, 
paviliun, dan vila yang dibangun pada periode Safawi. Di Iran, seni 
bangunan menunjukkan perhatian besar terhadap tradisi sepanjang 
periode budaya Persia & BRUJERDI HOUSE, Rumah Borujerdi adalah 
rumah bersejarah di Kashan, Iran.Rumah itu dibangun pada tahun 
1857 oleh arsitek Ustad Ali Maryam, untuk istri Seyyed Mehdi Borujerdi, 
seorang pedagang kaya. Istrinya berasal dari keluarga Tabatabaei yang 
makmur, yang oleh Seyyed Mehdi jatuh cinta padanya dan membangun 
rumah ini untuknya. Kembali ke Tehran untuk bermalam dan 
beristirahat. (MP/MS/MM)

11 TEHRAN – JAKARTA
Hari ini anda akan diajak untuk mengeksplore historikal kota TEHRAN 
sightseeing sejenak mengitari Tehran, lalu anda berkesempatan 
menikmati city tour dengan mengunjungi salah satu bangunan yang 
saat ini telah menjadi situs warisan dunia UNESCO, GOLESTAN PALACE 
Istana Golestan adalah bekas kompleks kerajaan Qajar di ibu kota Iran, 
Teheran. Salah satu monumen bersejarah tertua di kota Teheran, 
dan status warisan dunia, Istana Golestan termasuk dalam kelompok 
bangunan kerajaan yang pernah tertutup di dalam dinding jerami 
Teheran. Tak lupa anda diajak berbelanja di GRAND BAZAAR , lalu 
mengunjungi kawasan SA’AD ABAD, berbelanja di TAJRISH BAZAAR , 
melihat HOLY SHRINE salah satu masjid besar di Iran dan DARBAND. 
Malam hari diantar menuju airport untuk penerbangan kembali ke tanah 
air melalui Dubai. (MP/MS/MM)

12 JAKARTA
Pagi hari tiba di Jakarta. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis 

untuk Anda. Sampai jumpa kembali di acara tour berikutnya dan terima 

kasih atas partisipasi anda bersama AVIA TOUR

Golestan Palace
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Nash-e Rostam



10 DAYS | WEST COAST USA + YOSEMITE
01 JAKARTA – SAN FRANCISCO 
Pagi hari ini berkumpul di Bandara Internasional Soekarno–Hatta 

untuk bersama – sama berangkat menuju San Francisco Tiba di hari 

yang sama, Anda akan diajak city tour di kota tercantik di Amerika, SAN 

FRANCISCO dengan melihat GOLDEN GATE BRIDGE, CIVIC CENTER dan 

CASTRO STREET kemudian mengunjungi TWIN PEAK dan FISHERMAN 

WHARF. (MM) 

02 SAN FRANCISCO – MONTEREY BAY – FRESNO 
Setelah bersantap pagi, perjalanan dilanjutkan menuju kota Monterey 

untuk mengunjungi 17 MILES DRIVE yang merupakan kawasan wisata 

favorit di pantai barat Amerika, tempat Anda bisa melihat keindahan 

taman yang menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Setibanya di 
Fresno Anda akan diantar menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MM)

03 FRESNO – YOSEMITE – FRESNO 
Hari ini Anda akan menuju YOSEMITE NATIONAL PARK salah satu situs 

warisan Dunia yang terkenal dengan tebing granit dan air terjunnya. 

Disana Anda akan menikmati pemandangan indah dan berfoto dengan 

latar belakang HALF DOME, EL CAPITAN dan BRIDALVEIL FALL. 

Bermalam di Fresno. (MP/MM)

04 FRESNO – BARSTOW – LAS VEGAS  
Setelah santap pagi, Anda akan di ajak untuk mengunjungi BARSTOW 

PREMIUM OUTLET sebelum melanjutkan perjalanan ke Las Vegas. Tiba 

di Las Vegas Anda akan makan malam kemudian check in hotel. 

(MP/MM) 

05 LAS VEGAS 
Acara bebas sehari penuh bagi Anda yang dapat dipergunakan untuk 

mencoba keberuntungan di casino-casino atau mengikuti tour tambahan 

ke GRAND CANYON (optional). (MP) 

06 LAS VEGAS – UNIVERSAL STUDIOS – ANAHEIM 
Hari ini Anda akan meninggalkan LAS VEGAS dan mengunjungi 

UNIVERSAL STUDIO yang merupakan salah satu studio film terkenal 
di Amerika. Disini Anda dapat menyaksikan dari dekat tehnik-tehnik 

pembuatan film dan menikmati atraksi menarik antara lain : WATER 

WORLD, JURASIC PARK, REVENGE OF THE MUMMY, TERMINATOR 2: 

3D, SHREK 4D dan lain-lain. Bermalam di Anaheim. (MP/MM)

07 ANAHEIM 
Acara hari ini Anda akan bergembira di DISNEYLAND dengan menikmati 

berbagai wahana menarik seperti INDIANA JONES ADVENTURE, 

JUNGLE CRUISE, PIRATES OF CARRIBEAN, DISNEY PARADE dan 

lainnya. Anda juga akan berjumpa dan berfoto dengan tokoh kartun, 

seperti MICKEY AND MINNIE MOUSE, DISNEY PRINCESS dan tokoh 

kartun lainnya. (MP/MM) 

08 ANAHEIM – LOS ANGELES – JAKARTA
Pagi ini Anda akan diajak city tour di LOS ANGELES dimulai dari  

Hollywood area dengan melihat / melewati BEVERLY HILLS dan RODEO 

DRIVE, DOLBY THEATRE, MANN’S CHINESE THEATRE, WALK OF 

FAME. Siang hari menuju Bandara Los Angeles untuk melanjutkan 

penerbangan kembali ke Tanah Air. (MP)

09 MELINTASI INTERNATIONAL DATELINE 

10 JAKARTA
Hari ini tiba di Jakarta. Dengan demikian berakhirlah perjalanan wisata 

bersama AVIA TOUR. Terima kasih atas partisipasi Anda dan semoga 

berjumpa kembali di acara tour yang lain.

Las Vegas
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12 DAYS | WEST COAST USA + BRYCE CANYON & LAKE TAHOE 
01 JAKARTA – LOS ANGELES 
Pagi hari ini peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno–

Hatta untuk bersama – sama berangkat menuju Los Angeles. Tiba siang 

hari di Los Angeles, Anda akan diajak city tour di Hollywood area dengan 

melihat / melewati BEVERLY HILLS dan RODEO DRIVE kawasan mewah 

dan elit di L.A, DOLBY THEATRE teater yang digunakan untuk ajang 

besar seperti penghargaan piala OSCAR, MANN’S CHINESE THEATRE 

bioskop terkenal yang di depannya terdapat WALK OF FAME trotoar 

dengan cap tangan dan tanda tangan para selebriti ternama. Bermalam 

di Los Angeles atau sekitarnya. (MM)

02  LOS ANGELES – PALM SPRINGS – LAUGHLIN 
Hari ini perjalanan dilanjutkan menuju kota Palm Springs. Setibanya, 

Anda akan diajak berbelanja sepuasnya di DESERT HILLS PREMIUM 

OUTLET yang terletak di daerah Cabazon dimana terdapat lebih dari 

seratus outlets merk terkenal dengan berbagai penawaran menarik. 

Selesai berbelanja, menuju kota Laughlin untuk beristirahat.(MP/MM)

03 LAUGHLIN – FLAGSTAFF – PAGE 
Usai santap pagi, Anda akan mengunjungi tempat yang menyebabkan 

Dinosaurus punah dari permukaan dunia ketika Meteor yang besar 

jatuh ke permukaan bumi, dan dampak benturannya membuat seperti 

ledakan yang menutup cahaya matahari bertahun-tahun METEOR 

CRATER. Selanjutnya menuju Page untuk bermalam. (MP/MM)

04 PAGE – ST. GEORGE
Hari ini Anda akan mengikuti Jeep Tour, Anda akan menjelajahi 

ANTELOPE CANYON salah satu mahakarya besar yang dibentuk 

oleh alam, Antelope Canyon merupakan ngarai yang membentuk 

lekukan indah luar biasa dan sering dijadikan tempat syuting film 
Hollywood. HORSESHOE BEND merupakan aliran Sungai Colorado 

yang berbentuk seperti tapal kuda atau kerang yang terletak di dekat 

kota Page, Arizona, di Amerika Serikat. Horseshoe Bend berada di hilir 

dari Bendungan Glen Canyon dan Danau Powell di dalam Kawasan 

Rekreasi Nasional Glen Canyon dan Anda berkesempatan melihat LAKE 

POWELL. BRYCE CANYON NATIONAL PARK yang mengagumkan, 

taman nasional yang terletak di barat daya Utah ini memberikan 

pemandangan alam yang spektakular, dengan stuktur batu kapur yang 

unik dan megah membentuk seperti Amfiteater alam raksasa. Selesai 
tour Anda akan diantar menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MM)

05 ST. GEORGE – LAS VEGAS
Usai santap pagi di hotel, Anda akan diajak mengunjungi ZION 

NATIONAL PARK taman nasional tertua dan paling terkenal di Utah. 

Tempat menakjubkan ini memiliki banyak ngarai berwarna-warni, 

beberapa di antaranya sangat sempit dan memiliki dinding curam dan 

terjal. Usai kunjungan dengan bus Anda akan menuju Las Vegas untuk 

bermalam. (MP/MS/MM) 

06 LAS VEGAS
Hari ini waktu bebas di kota LAS VEGAS dimana Anda dapat mengikuti 

tour optional ke GRAND CANYON salah satu dari Tujuh Keajaiaban 

Dunia atau dapat Anda gunakan untuk mencoba mengadu peruntungan 

di casino. (MP)

07 LAS VEGAS - FRESNO 
Hari ini, Anda akan di ajak untuk mengunjungi LAS VEGAS PREMIUM 

OUTLET. Usai berbelanja Anda akan diantar menuju restoran untuk 

makan malam sebelum menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MM)

08 FRESNO – LAKE TAHOE 
Usai santap pagi Anda akan menuju LAKE TAHOE, Danau Alpine 

terbesar di Amerika bagian utara. Anda akan menikmati pemandangan 

indah Lake Tahoe. Bermalam di Lake Tahoe. (MP/MM)

09 LAKE TAHOE – PLEASANTON
Pagi ini Anda akan diajak berbelanja di LIVERMORE PREMIUM 

OUTLETS. Usai berbelanja Anda akan diantar menuju Pleasanton 

untuk beristirahat. (MP/MM)

10 PLEASANTON – SAN FRANCISCO
Hari ini Anda akan diajak city tour di kota tercantik di Amerika, SAN 

FRANCISCO dengan melihat/melewati GOLDEN GATE BRIDGE jembatan 

gantung yang indah dan merupakan ikon dari kota San Francisco yang 

menghubungkan antara kota San Francisco dan Tanjung Marin, CIVIC 

CENTER, dan CASTRO STREET salah satu lingkungan gay pertama di 

Amerika Serikat. Lalu mengunjungi FISHERMAN’S WHARF – PIER 39 

kawasan favorit yang sering dikunjungi wisatawan asing, dan UNION 

SQUARE pusat dari kota San Francisco. Usai city tour dan makan malam 

Anda akan diantar menuju bandara untuk penerbangan kembali ke 

Tanah Air.
 
11 SAN FRANCISCO – JAKARTA
Dini hari ini Anda akan melakukan penerbangan kembali ke Jakarta. 
Bermalam di pesawat. 

12 JAKARTA
Sore hari ini tiba di Jakarta dan dengan demikian berakhirlah 

perjalanan Anda bersama AVIA TOUR. Semoga perjalanan 

inimembawa kesan manis untuk Anda. Sampai jumpa kembali di 

acara tour lainnya dan terima kasih atas partisipasi Anda.

Bryce Canyon
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Chicago

11 DAYS | CHICAGO + EAST COAST USA
01 JAKARTA - CHICAGO
Malam hari ini para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno-
Hatta untuk berangkat menuju Chicago Bermalam di pesawat.

02 CHICAGO 
Chicago adalah kota terbesar di negara bagian Amerika Serikat Illinois. 
Termasyhur untuk peternakan dan area industrinya yang tersebar, 
pelabuhannya yang strategis di Danau Besar, posisinya sebagai pusat 
jaringan KA terpenting di AS bagian utara, dan semangatnya yang tak 
kunjung padam selama Kebakaran Besar 1871. Anda akan tiba di kota 
Chicago siang hari, setelah melewati proses imigrasi. Anda akan dijemput 
dan diajak mengunjungi sebuah pencakar langit 100 lantai dengan tinggi 
344 m bernama CHICAGO 360 TOWER atau yang dikenal dengan JOHN 
HANCOCK OBSERVATORY. Selesai kunjungan, Anda akan diantar untuk 
bersantap malam dan menuju hotel untuk beristirahat.[MM]. 

03 CHICAGO – WASHINGTON
Hari ini Anda akan diajak city tour dengan melihat/melewati MIDWEST STOCK 
EXCHANGE BUILDING, BUCKINGHAM FOUNTAIN, landmark Chicago di 
pusat Grant Park. Didedikasikan pada tahun 1927, ini adalah salah satu air 
mancur terbesar di dunia. Dibangun dengan gaya kue pengantin rococo dan 
terinspirasi oleh Fountain Latona di Palace of Versailles, ini dimaksudkan 
untuk secara alegoris mewakili Danau Michigan. Ini beroperasi dari bulan 
April sampai Oktober, dengan pertunjukan air reguler dan pertunjukan 
lampu malam. Selama musim dingin, air mancur didekorasi dengan lampu 
festival, dan MILLENIUM PARK. Setelah itu Anda akan diantar menuju 
Bandara untuk melanjutkan penerbangan menuju WASHINGTON. Setibanya 
Anda akan menuju restaurant untuk makan malam sebelum check in hotel 
untuk beristirahat..[MP/MM]

04 WASHINGTON - HARRISBURG 
Usai santap pagi, Anda akan diajak untuk city tour di kota Washington 
melewati WHITE HOUSE atau yang dikenal dengan Gedung Putih adalah 
rumah kepresidenan Presiden Amerika Serikat. Saat seorang presiden 
baru terpilih, presiden yang lama segera pindah, JEFFERSON MEMORIAL 
PARK yaitu sebuah memorial di Washington, D.C. yang ditujukan kepada 
Thomas Jefferson, seorang Bapak Pendiri Amerika Serikat dan Presiden 
Amerika Serikat ke-3, LINCOLN MEMORIAL – monument peringatan 
Bapak Pembebasan Perbudakan Amerika Serikat, GEORGE WASHINGTON 
MONUMENT, PENTAGON dan CAPITOL BUILDING – tempat para senator 
Amerika bekerja. Bermalam di Washington. Setelah santap siang, Anda akan 
melanjutkan perjalanan ke kota Harrisburg dan mengunjungi HERSHEY’S 
CHOCOLATE FACTORY untuk berbelanja cokelat yang terkenal di Amerika 
[MP/MS/MM]

05 HARRISBURG – NIAGARA FALLS
Perjalanan hari ini Anda akan menuju NIAGARA FALLS. Anda dapat 
mengikuti NIAGARA ADVENTURE THEATRE (Optional Tour). Niagara 
adalah air terjun besar di sungai Niagara yang berada di garis perbatasan 
internasional antara negara bagian Amerika Serikat New York dengan 
provinsi Kanada Ontario. Niagara adalah nama kelompok dari tiga air terjun. 
Ketiga air terjun tersebut adalah air terjun Horseshoe (kadang-kadang 
disebut sebagai air terjun Kanada), air terjun Amerika, dan yang lebih kecil 
yakni air terjun Bridal Veil yang dipisahkan oleh sebuah pulau bernama Luna 

Island dari air terjun utama. [MP/MS/MM]

06 NIAGARA FALLS – BOSTON
Boston adalah ibu kota dan kota terbesar di Massachusetts di Amerika 
Serikat; berdiri 1630 sebagai koloni utama Perusahaan Teluk Massachusetts. 
Kota ini salah satu kota tertua dan terkaya di A.S., dengan ekonomi berbasis 
di pendidikan, perawatan kesehatan, keuangan, dan teknologi tinggi. Nama 
julukannya termasuk “Beantown”, “The Hub”, dan “Atena Amerika”, karena 
pengaruhnya terhadapa budaya, intelektual, dan politik. Pagi ini Anda akan 
menuju kota Boston, kota pelajar di Amerika. Hari ini Anda akan melanjutkan 
perjalanan menuju kota BOSTON. Setibanya Anda akan diantar melihat/

melewati OLD STATE HOUSE, HARVARD UNIVERSITY atau Universitas 
Harvard adalah universitas swasta di Cambridge, Massachusetts, Amerika 
Serikat dan anggota Ivy League. Universitas ini merupakan salah satu 
universitas terbaik dunia, MIT UNIVERSITY, FANEUIL HALL, QUINCY 
MARKET adalah kompleks pasar bersejarah di dekat Faneuil Hall di pusat 
kota Boston, Massachusetts. Dibangun untuk menghormati Walikota Josiah 
Quincy, yang mengatur pembangunannya tanpa pajak atau hutang apapun. 
Pasar adalah Landmark Bersejarah Nasional yang ditunjuk, FREEDOM OF 
TRAIL yang merupakan tempat bersejarah, dan pernah menjadi tempat 

dimulainya revolusi besar-besaran di Amerika..[MP/MS/MM]

07 BOSTON – RHODE ISLAND - BOSTON 
Newport adalah kota tepi laut di Pulau Aquidneck di Newport County, 
Rhode Island, Amerika Serikat. Hal ini dikenal sebagai resor musim panas 
New England dan terkenal dengan rumah-rumah mewahnya. Ini juga 
merupakan rumah dari Salve Regina University dan Naval Station Newport, 
yang menampung United States Naval War College, Naval Undersea Warfare 
Centre, dan pusat pelatihan Angkatan Laut Amerika Serikat. Itu adalah kota 
pelabuhan besar abad ke-18 dan juga berisi sejumlah besar bangunan 
yang masih ada dari era kolonial Amerika Serikat. Acara hari ini Anda 
akan melanjutkan perjalanan menuju NEWPORT RHODE ISLAND, Anda 
akan diajak mengunjungi THE BREAKERS merupakan sebuah istana yang 
menghadap Samudra Atlantic. Setelah selesai tour Anda kembali ke hotel 

untuk beristirahat..[MP/MS/MM]

08 BOSTON – WOODBURY – NEW JERSEY
New Jersey, adalah sebuah negara bagian yang terletak di wilayah Atlantik 
Tengah dan timur laut Amerika Serikat. Namanya diambil dari nama pulau 
Jersey di Selat Inggris. Acara hari ini Anda akan diajak mengunjungi salah 
satu outlet terkenal di Amerika WOODBURY OUTLET untuk berbelanja. Usai 
berbelanja Anda akan diantar menuju kota New Jersey untuk bermalam.
[MP/MM]

09 NEW JERSEY – NEW YORK 
Setelah bersantap pagi Anda akan diajak city tour di kota New York dengan 
LIBERTY CRUISE Anda diajak berkeliling melihat Pulau Liberty sambil 
melihat Patung Liberty, suatu patung berukuran raksasa yang terletak 
di Pulau Liberty, di muara Sungai Hudson di New York Harbor, Amerika 
Serikat. Patung ini dihadiahkan Perancis untuk Amerika Serikat pada akhir 
abad ke-19 dan merupakan suatu simbol selamat datang untuk pengunjung, 
imigran dan orang Amerika yang kembali, Selanjutnya Anda akan melewati 
WALL STREET - gedung permanen pertama dari New York Stock Exchange, 
dan sepanjang waktu Wall Street menjadi nama dari gegografi sekitarnya. 
Wall Street juga merupakan suatu istilah yang digunakan bagi kepentingan 
finansial yang berpengaruh” di Amerika, CHINA TOWN, GROUND ZERO – 
reruntuhan World Trade Center dan lainnya. Malam hari Anda akan diantar 
ke Airport untuk penerbangan kembali ke Tanah Air. Bermalam di pesawat. 
[MP/MS/MM]

10 NEW YORK – JAKARTA
Dini hari Anda akan melanjutkan penerbangan kembali ke Jakarta. 

11 JAKARTA
Siang hari ini tiba di Jakarta dan dengan demikian berakhirlah perjalanan 

Anda bersama AVIA TOUR. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis 

untuk Anda. Sampai jumpa kembali di acara tour lainnya dan terima kasih 

atas partisipasi Anda.
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12 DAYS | EAST COAST USA + FRENCH CANADA
01 JAKARTA – NEW YORK
Sore hari ini para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno-
Hatta untuk berangkat menuju kota NEW YORK yang juga dikenal dengan 
sebutan The Big Apple. Bermalam di pesawat.

02 NEW YORK - PHILADELPHIA
New York City dikenal dengan sejarahnya sebagai pintu gerbang para 
imigran untuk masuk ke Amerika Serikat, dan statusnya sebagai pusat 
keuangan, budaya, transportasi, dan manufaktur. New York memiliki lima 
kota besar, yaitu : New York City (kota terbesar di Amerika Serikat), Buffalo, 
Rochester, Yonkers, dan Syracuse. Siang hari ini tiba di NEW YORK, Anda 
akan dijemput dan diajak untuk mengunjungi EMPIRE STATE BUILDING 
(naik ke atas) yaitu gedung tertinggi pertama di dunia dengan arsitekturnya 
yang anggun dan pernah menjadi tempat shooting film KINGKONG. Anda 
berkesempatan melihat keindahan pemandangan kota yang sangat indah 
dengan gedung-gedung pencakar langit dan kemeriahan kota. Setelah itu 
menuju Philadelphia untuk bermalam.[MM]

03 PHILADELPHIA - WASHINGTON
Philadelphia adalah kota terbesar di negara bagian Pennsylvania, Amerika 
Serikat. Meskipun bukan merupakan ibu kota negara bagian, Philadelphia 
merupakan salah satu kota paling bersejarah di Amerika. Setelah santap 
pagi di hotel, Anda akan city tour di kota Philadelphia dengan mengunjungi 
Gedung Kemerdekaan Amerika atau INDEPENDENCE HALL merupakan 
bagian dari Taman Kemerdekaan Bersejarah Nasional yang terletak di 
Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Gedung ini dikenal, terutama 
sebagai lokasi dimana ketika Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi 
Amerika Serikat dibuat, diperdebatkan dan diadopsi serta melihat LONCENG 
LIBERTY. Lalu menuju kota Washington, city tour dengan melewati WHITE 
HOUSE atau yang dikenal dengan Gedung Putih adalah rumah kepresidenan 
Presiden Amerika Serikat. Saat seorang presiden baru terpilih, presiden 
yang lama segera pindah, JEFFERSON MEMORIAL PARK yaitu sebuah 
memorial di Washington, D.C. yang ditujukan kepada Thomas Jefferson, 
seorang Bapak Pendiri Amerika Serikat dan Presiden Amerika Serikat 
ke-3, LINCOLN MEMORIAL – monument peringatan Bapak Pembebasan 
Perbudakan Amerika Serikat, GEORGE WASHINGTON MONUMENT, 
PENTAGON dan CAPITOL BUILDING – tempat para senator Amerika 
bekerja. Bermalam di Washington..[MP/MS/MM)

04 WASHINGTON – NIAGARA FALLS
Pagi ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju NIAGARA FALLS melalui 
Harrisburg dan diajak ke HERSHEY’S CHOCOLATE FACTORY untuk melihat 
cara pembuatan coklat yang terkenal di Amerika serta berbelanja coklat. 
Niagara adalah air terjun besar di sungai Niagara yang berada di garis 
perbatasan internasional antara negara bagian Amerika Serikat New York 
dengan provinsi Kanada Ontario. Setibanya di Niagara, Anda akan makan 
malam sebelum diantar ke hotel untuk beristirahat.Setibanya di Niagara, 
Anda akan makan malam sebelum diantar ke hotel untuk beristirahat. [MP/
MS/MM]

05 NIAGARA FALLS - TORONTO
Pagi hari Anda diajak untuk melihat keajaiban dunia di NIAGARA FALLS 
dan mengikuti HORN BLOWER CRUISE (untuk musim panas) / JOURNEY 
BEHIND THE FALLS (untuk musim dingin) yang menjadi pengalaman yang 
tak terlupakan. Selanjutnya menuju Toronto yang merupakan kota terbesar 
di Kanada dan merupakan ibu kota provinsi Ontario. Penghuni Toronto 
dijuluki Torontonian. City tour di TORONTO melewati CN TOWER atau 
kepanjangan dari Canada’s National Tower adalah menara ke-3 tertinggi di 
dunia (serelah menara kanton dan tokyo sky tower), yang tingginya 553.33 
meter. Menara ini terletak di kota Toronto, Ontario, Kanada, dan dianggap 
sebagai ikon kota tersebut, SKYDOME adalah stadion multi guna di 
Downtown Toronto, Ontario, Kanada, terletak di sebelah barat daya Menara 
CN dekat pantai utara Danau Ontario, CITY HALL, PARLIAMENT BUILDING 
dan lainnya. [MP/MS/MM)

06 TORONTO – OTTAWA - MONTREAL
Hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Montreal, kota berbahasa 
Perancis terbesar kedua di Canada, Anda akan merasa seperti berada di 
Perancis. Sebelumnya Anda akan singgah sejenak di ibukota Canada yang 

indah, Ottawa (juga merupakan kota terbesar keempat negara tersebut) 
untuk melewati CANADIAN MINT (tempat pembuatan mata uang logam 
Canada dan negaranegara asing), PARLIAMENT HALL, OTTAWA RIVER 
yaitu sungai yang memisahkan provinsi Ontario dan Quebec dan CANADIAN 
MUSEUM OF CIVILIZATION. Setibanya di Montreal (dalam bahasa Perancis, 
adalah kota terbesar kedua di Kanada dan kota terbesar di provinsi Quebec. 
Selain itu, Montreal juga merupakan salah satu kota berbahasa Perancis 
terbesar di dunia) Anda akan makan malam kemudian menuju hotel untuk 
beristirahat.[MP/MS/MM]

07 MONTREAL – QUEBEC – MONTREAL 
Setelah bersantap pagi, Anda akan berkeliling di kota Montreal di awali 
dengan melewati kota tua OLD MONTREAL, GEDUNG NOTRE DAME yang 
dibangun tahun 1829 dengan arsitektur Gothic, CITY HALL, COURT OF 
JUSTICE. Selanjutnya Anda akan diajak menuju kota bersejarah yang 
romantis, QUEBEC. Quebec adalah provinsi terbesar di Kanada secara 
geografis, dan terbesar kedua menurut populasi setelah Ontario. Anda 
akan diajak city tour melihat/melewati CHATEAU FRONTENAC bekas istana 
yang dibangun pada tahun 1892 dengan arsitektur yang unik dan sekarang 
digunakan sebagai hotel, PLACE DE ARMES tempat berkumpulnya para 
seniman terkenal, QUEBEC OLD FORT PARK, CITY HALL, BENTENG KOTA, 
dan lain-lain. Usai city tour Anda akan kembali ke kota Montreal untuk 
bermalam.[MP/MS/MM]

08 MONTREAL - BOSTON
Boston adalah ibu kota dan kota terbesar di Massachusetts di Amerika 
Serikat; berdiri 1630 sebagai koloni utama Perusahaan Teluk Massachusetts. 
Kota ini salah satu kota tertua dan terkaya di A.S., dengan ekonomi berbasis 
di pendidikan, perawatan kesehatan, keuangan, dan teknologi tinggi. Nama 
julukannya termasuk “Beantown”, “The Hub”, dan “Atena Amerika”, karena 
pengaruhnya terhadapa budaya, intelektual, dan politik. Pagi ini Anda 
akan menuju kota Boston, kota pelajar di Amerika. Setibanya Anda akan 
diantar melihat/melewati OLD STATE HOUSE, HARVARD UNIVERSITY atau 
Universitas Harvard adalah universitas swasta di Cambridge, Massachusetts, 
Amerika Serikat dan anggota Ivy League. Universitas ini merupakan salah 
satu universitas terbaik dunia, MIT UNIVERSITY, FANEUIL HALL, QUINCY 
MARKET adalah kompleks pasar bersejarah di dekat Faneuil Hall di pusat 
kota Boston, Massachusetts. Dibangun untuk menghormati Walikota Josiah 
Quincy, yang mengatur pembangunannya tanpa pajak atau hutang apapun. 
Pasar adalah Landmark Bersejarah Nasional yang ditunjuk, FREEDOM OF 
TRAIL yang merupakan tempat bersejarah, dan pernah menjadi tempat 
dimulainya revolusi besar-besaran di Amerika, selesai tour Anda menuju 
hotel untuk bermalam. [MP/MS/MM]

09 BOSTON – NEW JERSEY
New Jersey, adalah sebuah negara bagian yang terletak di wilayah 
Atlantik Tengah dan timur laut Amerika Serikat. Namanya diambil dari 
nama pulau Jersey di Selat Inggris. Acara hari ini Anda akan diajak 
mengunjungi salah satu outlet terkenal di Amerika WOODBURY OUTLET 
untuk berbelanja. Usai berbelanja Anda akan diantar menuju kota New 
Jersey untuk bermalam.[MP/MM)

10 NEW JERSEY – JAKARTA
Setelah bersantap pagi Anda akan diajak city tour di kota New York dengan 
LIBERTY CRUISE Anda diajak berkeliling melihat Pulau Liberty sambil 
melihat Patung Liberty, suatu patung berukuran raksasa yang terletak 
di Pulau Liberty, di muara Sungai Hudson di New York Harbor, Amerika 
Serikat. Patung ini dihadiahkan Perancis untuk Amerika Serikat pada 
akhir abad ke-19 dan merupakan suatu simbol selamat datang untuk 
pengunjung, imigran dan orang Amerika yang kembali, Selanjutnya Anda 
akan melewati WALL STREET - gedung permanen pertama dari New 
York Stock Exchange, dan sepanjang waktu Wall Street menjadi nama 
dari gegografi sekitarnya. Wall Street juga merupakan suatu istilah yang 
digunakan bagi kepentingan finansial yang berpengaruh” di Amerika, 
CHINA TOWN, GROUND ZERO – reruntuhan World Trade Center dan 
lainnya. Malam hari Anda akan diantar ke Airport untuk penerbangan 
kembali ke Tanah Air. Bermalam di pesawat.[MP/MS)

11 MELINTASI INTERNATIONAL DATELINE

12 JAKARTA
Pagi hari ini tiba di Jakarta dan dengan demikian berakhirlah perjalanan 
Anda bersama AVIA TOUR. Semoga perjalanan ini membawa kesan 
manis untuk Anda. Sampai jumpa kembali di acara tour lainnya dan 
terima kasih atas partisipasi Anda. 

Old MontrealPhiladelphia
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14 DAYS | GREAT EAST COAST USA + ORLANDO
01 JAKARTA – MIAMI  
Malam hari ini para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno-

Hatta untuk berangkat menuju MIAMI. 

02  MIAMI 
Anda akan tiba di kota MIAMI sore hari, setelah melewati proses imigrasi 

Anda akan dijemput dan diajak untuk makan malam sebelum check in 

hotel. (MM)

03 MIAMI – ORLANDO 
Pagi ini city tour di kota MIAMI dengan mengunjungi/ melewati MIAMI 

BEACHES, THE COCONUT GROVE, VERSACHE MANSION, THE CORAL 

GABLES, THE LITTLE HAVANA, THE ART DECO ARCHITECTURE dan 

TROPICAL CITY SKYLINE. Makan siang di Hard Rock Cafe, kemudian  

menuju kota ORLANDO untuk bermalam. (MP/MS/MM)

04 ORLANDO 
Hari ini Anda diajak mengunjungi MAGIC KINGDOM – pusat dari 

Disneyland, taman khayalan yang disukai tua dan muda. Semua tokoh 

kartun dapat Anda jumpai di sini dan Anda dapat pula menikmati berbagai 

pertunjukan yang menarik. Siang hari acara dilanjutkan dengan shuttle 

bus mengunjungi EPCOT CENTER yang merupakan taman hiburan dengan 

keajaiban bertema tehnologi masa depan. (MP/MM)

05 ORLANDO 
Pagi hari ini Anda akan diajak mengunjungi UNIVERSAL STUDIOS yang 

merupakan salah satu studio film terkenal di Amerika. Anda dapat mencoba 
berbagai macam atraksi hiburan seperti The Simpsons, Shrek 4D dan lain-

lain. Acara dilanjutkan dengan mengunjungi ISLANDS OF ADVENTURE, 

dengan obyek terbarunya, THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER. 

(MP/MM)

06 ORLANDO – BALTIMORE – WASHINGTON
Usai santap pagi di hotel, Anda akan menuju Baltimore dengan pesawat 

domestik. Tiba di Baltimore siang hari Anda akan city tour melihat 

kota pelabuhan Baltimore sebelum melanjutkan perjalanan menuju 

Washington. Setibanya di Washington Anda akan city tour melihat/ melewati 

WHITE HOUSE (Kediaman resmi Presiden Amerika Serikat), JEFFERSON 

MEMORIAL PARK, LINCOLN MEMORIAL – monument peringatan Bapak 

Pembebasan Perbudakan Amerika Serikat, GEORGE WASHINGTON 

MONUMENT, PENTAGON dan CAPITOL BUILDING – tempat para senator 

Amerika bekerja. Setelah makan malam Anda akan diantar ke hotel untuk 

beristirahat. (MP/MS/MM)

07 WASHINGTON – HARRISBURG – NIAGARA   
       (USA SIDE)
Perjalanan hari ini, Anda akan diantar dengan bus menuju NIAGARA 

melalui Harrisburg dimana Anda akan diajak mengunjungi HERSHEY’S 

CHOCOLATE FACTORY untuk melihat cara pembuatan coklat yang terkenal 

di Amerika ini. Setibanya di NIAGARA (USA SIDE), Anda akan makan malam 

dan check-in hotel. (MP/MS/MM)

08 NIAGARA FALLS (CANADA SIDE) – TORONTO
Hari ini Anda akan menuju Niagara dari sisi Canada, Anda akan diajak 

mengikuti salah satu atraksi di Niagara yaitu HORNBLOWER NIAGARA 

CRUISE untuk melihat keindahan air terjun Niagara dan menjadi 

pengalaman yang tak terlupakan. Selanjutnya menuju Toronto yang 

merupakan salah satu kota terbesar di Canada. City tour di TORONTO 

melewati CN TOWER, SKYDOME, CITY HALL, PARLIAMENT BUILDING dan 

lainnya. Selesai tour Anda akan makan malam dan beristirahat di hotel. 

(MP/MS/MM)

09 TORONTO – OTTAWA – MONTREAL 
Hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Montreal, kota 

berbahasa Perancis terbesar kedua di Canada, Anda akan merasa seperti 

berada di Perancis. Sebelumnya Anda akan singgah sejenak di ibukota 

Canada yang indah, Ottawa untuk melihat/melewati CANADIAN MINT 

(tempat pembuatan mata uang logam Canada dan negara-negara asing), 

PARLIAMENT HALL, OTTAWA  RIVER dan CANADIAN MUSEUM OF 

CIVILIZATION. (MP/MS/MM)

10 MONTREAL – BOSTON 
Setelah bersantap pagi, Anda akan berwisata di kota Montreal di awali dengan 

melihat/melewati kota tua OLD MONTREAL, GEDUNG NOTRE DAME yang 

dibangun tahun 1829 dengan arsitektur Gothic, CITY HALL, COURT OF 

JUSTICE. Selanjutnya menuju BOSTON untuk bermalam. (MP/MS/MM)
 
11 BOSTON – WOODBURY – NEW YORK 
Hari ini Anda akan menuju Woodbury untuk berbelanja sehari penuh di  

WOODBURRY OUTLET, outlet centre terkenal dan terbesar di New York. 

Malam harinya Anda akan diajak untuk makan malam dan menuju hotel 

untuk beristirahat. (MP/MM)

12 NEW YORK – JAKARTA
Setelah bersantap pagi Anda akan diajak city tour di kota New York diawali 

dengan mengikuti LIBERTY CRUISE dimana Anda akan diajak berkeliling 

dan melihat Pulau Liberty, lalu Anda mengunjungi  EMPIRE STATE 

BUILDING yaitu gedung tertinggi pertama di dunia dengan arsitekturnya 

yang anggun dan pernah menjadi tempat shooting film KINGKONG. Acara 

tour akan dilanjutkan dengan melihat/melewati WALL STREET - salah satu 

bursa dunia yang terkenal, CHINA TOWN, GROUND ZERO – reruntuhan 

World Trade Center dan lainnya. Setelah makan malam Anda akan diantar 

ke Airport untuk penerbangan kembali ke Tanah Air melalui DOHA dan 

bermalam di pesawat. (MP/MS/MM)

13 MELINTASI INTERNATIONAL DATELINE

14 JAKARTA
Sore hari ini tiba di Jakarta dan dengan demikian berakhirlah perjalanan 

Anda bersama AVIA TOUR. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis 

untuk Anda. Sampai jumpa kembali di acara tour lainnya dan terima kasih 

atas partisipasi Anda. 

Miami Beach
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Los Angeles New York

13 DAYS | GRAND WEST TO EAST COAST USA
01 JAKARTA – NEW YORK 
Sore hari ini para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno-
Hatta untuk berangkat menuju New York yang juga dikenal dengan sebutan 
The Big Apple. Bermalam di pesawat. 

02 NEW YORK – NEW JERSEY 
Siang hari ini tiba di kota NEW YORK, Anda akan dijemput dan langsung 
diajak city tour diawali dengan mengikuti LIBERTY CRUISE Anda diajak 
berkeliling melihat Pulau Liberty sambil melihat Patung Liberty, suatu 
patung berukuran raksasa yang terletak di Pulau Liberty, di muara Sungai 
Hudson di New York Harbor, Amerika Serikat. Patung ini dihadiahkan 
Perancis untuk Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan merupakan 
suatu simbol selamat datang untuk pengunjung, imigran dan orang 
Amerika yang kembali, Selanjutnya Anda akan melewati WALL STREET - 
gedung permanen pertama dari New York Stock Exchange, dan sepanjang 
waktu Wall Street menjadi nama dari gegografi sekitarnya. Wall Street juga 
merupakan suatu istilah yang digunakan bagi kepentingan finansial yang 
berpengaruh” di Amerika, CHINA TOWN, GROUND ZERO – reruntuhan 
World Trade Center dan lainnya. Tak lupa EMPIRE STATE BUILDING yaitu 
gedung tertinggi pertama di dunia dengan arsitekturnya yang anggun dan 
pernah menjadi tempat shooting film KINGKONG. Anda berkesempatan 
melihat keindahan pemandangan kota yang sangat indah dengan gedung-
gedung pencakar langit dan kemeriahan kota. (MS/MM)

03 NEW JERSEY - PHILADELPHIA - WASHINGTON 
Philadelphia adalah kota terbesar di negara bagian Pennsylvania, Amerika 
Serikat. Meskipun bukan merupakan ibu kota negara bagian, Philadelphia 
merupakan salah satu kota paling bersejarah di Amerika. Setelah 
santap pagi di hotel, Anda akan city tour di kota Philadelphia dengan 
mengunjungi Gedung Kemerdekaan Amerika atau INDEPENDENCE 
HALL merupakan bagian dari Taman Kemerdekaan Bersejarah Nasional 
yang terletak di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Gedung ini 
dikenal, terutama sebagai lokasi dimana ketika Deklarasi Kemerdekaan 
dan Konstitusi Amerika Serikat dibuat, diperdebatkan dan diadopsi serta 
melihat LONCENG LIBERTY. Kemudian tidak lupa untuk diajak berbelanja 
di CHRISTIANA MALL. Selesai tour Anda akan diantar menuju Washington 
untuk bermalam. (MP/MS/MM)

04 WASHINGTON – HARRISBURG 
Pagi ini Anda akan diajak city tour melihat/ melewati WHITE HOUSE atau 
yang dikenal dengan Gedung Putih adalah rumah kepresidenan Presiden 
Amerika Serikat. Saat seorang presiden baru terpilih, presiden yang lama 
segera pindah, JEFFERSON MEMORIAL PARK yaitu sebuah memorial di 
Washington, D.C. yang ditujukan kepada Thomas Jefferson, seorang Bapak 
Pendiri Amerika Serikat dan Presiden Amerika Serikat ke-3, LINCOLN 
MEMORIAL – monument peringatan Bapak Pembebasan Perbudakan 
Amerika Serikat, GEORGE WASHINGTON MONUMENT, PENTAGON dan 
CAPITOL BUILDING – tempat para senator Amerika bekerja. Kemudian 
melanjutkan perjalanan menuju HARRISBURG. Setibanya, Anda akan 
makan malam sebelum diantar ke hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

05 HARRISBURG – NIAGARA FALLS 
Pagi ini Anda akan ainggah sejenak di HERSHEY’S CHOCOLATE FACTORY 
untuk melihat cara pembuatan coklat yang terkenal di Amerika serta 
berbelanja coklat. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju NIAGARA 
FALLS. Niagara adalah air terjun besar di sungai Niagara yang berada di 
garis perbatasan internasional antara negara bagian Amerika Serikat New 
York dengan provinsi Kanada Ontario. Setibanya Anda akan diberikan acara 
bebas, Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengikuti salah 
satu atraksi di Niagara Falls yaitu JOURNEY BEHIND THE FALLS (Optional 
tour). Malam hari diantar menuju hotel untuk beristiraat.(MP/MS/MM)

06 NIAGARA FALLS – BUFFALO – LAS VEGAS
Hari ini Anda akan melanjutkan penerbangan menuju kota yang sangat 
terkenal dengan casinonya LAS VEGAS. Las Vegas adalah kota terpadat di 
negara bagian Nevada, ibukota Clark County, dan kota resor besar terkenal 
secara internasional untuk industri perjudian, perbelanjaan, dan hiburan. 
Las Vegas, dijuluki Ibukota Hiburan Dunia, yang terkenal karena sejumlah 

resor kasinonya dan hiburan sejenis. Tiba sore hari Anda akan dijemput dan 
diantar menuju restoran untuk bersantap malam sebelum menuju hotel 
untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

07 LAS VEGAS
Hari ini waktu bebas di kota LAS VEGAS. Anda dapat mengikuti tour optional 
ke GRAND CANYON, adalah sebuah ngarai tebingterjal, diukir oleh Sungai 
Colorado, di utara Arizona. Ngarai ini merupakan satu dari Tujuh Keajaiban 
Dunia dan sebagian besar berada di Taman Nasional Grand Canyon; salah 
satu taman nasional pertama di Amerika Serikat atau dapat Anda gunakan 
untuk mencoba mengadu peruntungan di casino. (MP/MS/MM)

08 LAS VEGAS – PALM SPRINGS – ANAHEIM
Hari ini Anda akan berbelanja sepuasnya di DESERT HILLS PREMIUM 
OUTLET yang terdapat lebih dari seratus outlet terkenal dengan berbagai 
penawaran menarik seperti Balenciaga, Furla, Gucci, Kate Spade, MaxMara, 
Michael Kors dan masih banyak lagi. Palm Springs adalah sebuah kota 
gurun di Riverside County, California, yang terletak di kawasan Coachella 
Valley. Usai berbelanja, Anda akan diantar menuju hotel di Anaheim untuk 
bermalam. (MP/MS/MM)

09 ANAHEIM - LOS ANGELES - BAKERSFIELD 
Pagi ini Anda akan menuju kota LOS ANGELES dan diajak city tour di 
Hollywood area (sebuah distrik di Los Angeles, California, Amerika Serikat. 
Daerah ini terkenal dengan industri perfilmannya di seluruh dunia) dengan 
melihat / melewati BEVERLY HILLS dan RODEO DRIVE kawasan mewah 
dan elit di L.A, DOLBY THEATRE teater yang digunakan untuk ajang besar 
seperti penghargaan piala OSCAR, MANN’S CHINESE THEATRE bioskop 
terkenal yang di depannya terdapat WALK OF FAME trotoar dengan cap 
tangan para selebriti ternama. Selesai tour menuju Palm Springs untuk 
bermalam. (MP/MS/MM)

10 BAKERSFIELD - MONTEREY BAY - SAN JOSE 
Monterey Bay adalah teluk Samudera Pasifik yang terletak di pantai negara 
bagian A.S. di California. Teluk itu berada di selatan kota-kota besar San 
Francisco dan San Jose. Kota tempat duduk county Santa Cruz terletak di ujung 
utara teluk. Kota Monterey berada di Semenanjung Monterey di ujung selatan. 
Monterey Bay Area adalah bahasa sehari-hari lokal yang kadang-kadang 
digunakan untuk menggambarkan keseluruhan komunitas Pantai Tengah 
di Santa Cruz dan kabupaten Monterey. Acara tour hari ini mengajak Anda 
untuk mengunjungi 17 MILES DRIVE yang sangat terkenal sebagai keindahan 
pemandangan dari tebing-tebing pantai serta pepohonan yang asri. Anda juga 
berkesempatan untuk berbelanja di GILROY PREMIUM OUTLET hingga tiba 
waktunya untuk diantar menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)
 
11 SAN JOSE - SAN FRANCISCO 
San Francisco merupakan sebuah pusat perbankan dan keuangan 
utama, dan rumah bagi lebih dari 30 institusi keuangan internasional 
yang membantu menempatkan San Francisco pada tingkat ke-18 dalam 
daftar kota produsen teratas dunia, ke-9 di Amerika Serikat, dan ke-15 
dalam daftar 20 pusat keuangan terbaik di dunia. Hari ini Anda akan diajak 
city tour di kota tercantik di Amerika, SAN FRANCISCO dengan melihat/
melewati GOLDEN GATE BRIDGE jembatan gantung yang indah dan 
merupakan ikon dari kota San Francisco yang menghubungkan antara kota 
San Francisco dan Tanjung Marin, CIVIC CENTER, dan CASTRO STREET 
salah satu lingkungan gay pertama di Amerika Serikat. Lalu mengunjungi 
FISHERMAN’S WHARF – PIER 39 kawasan favorit yang sering dikunjungi 
wisatawan asing, dan UNION SQUARE pusat dari kota San Francisco. Usai 
city tour dan makan malam Anda akan diantar menuju bandara untuk 
penerbangan kembali ke Tanah Air.(MP/MS/MM)

12 SAN FRANCISCO - JAKARTA
Dini hari ini Anda akan melanjutkan penerbangan kembali menuju Tanah 
Air melalui Singapore. Bermalam di pesawat.

13 JAKARTA
Sore hari ini tiba di Jakarta dan dengan demikian berakhirlah perjalanan 
Anda bersama AVIA TOUR. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis 
untuk Anda. Sampai jumpa kembali di acara tour lainnya dan terima kasih 
atas partisipasi Anda..
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5 DAYS | G’DAY MONO HAWAII + PEARL HARBOR &   
      HELI TO CIRCLE OF FIRE
01 JAKARTA – HONOLULU
Hawaii atau Hawai’i adalah sebuah negara bagian Amerika Serikat. Hawaii 

adalah satu-satunya negara bagian (stata) di AS yang terpisah dari benua 

Amerika dan berupa kepulauan sekaligus masuk Oseania. Kepulauan ini 

ditemukan oleh James Cook, seorang penjelajah Inggris pada tanggal 10 Januari 

1778. Penduduk asli kepulauan Hawaii adalah suku Hawai’i yang merupakan 

turunan bangsa Polynesia. Pagi hari ini berkumpul di Bandara Internasional 

Soekarno–Hatta untuk bersama – sama berangkat menuju Honolulu. Tiba di 

hari yang sama, Anda akan dijemput dan diajak city tour dengan mengikuti 

LITTLE CIRCLE ISLAND TOUR di pulau Oahu, dimana Anda akan melihat/

melewati DIAMOND HEAD CRATER kerucut vulkanik di pulau Hawaii O’ahu 

dan dikenal oleh orang Hawaii seperti L?’ahi, yang berarti menyerupai bentuk 

sirip punggung tuna, HANAUMA BAY, HALONA BLOWHOLE (formasi batuan 

dan blowhole di pulau Oahu, Hawaii di lepas Teluk Hanauma di H?lona Point 

yang menghadap Samudera Pasifik. Di Hawaii h?lona berarti “lookout”) dan 
diajak ke PALI LOOK OUT untuk melihat pemandangan Honolulu dari atas 

puncak. Selesai tour diantar menuju hotel untuk beristirahat.

02 HONOLULU 
Pearl Harbor adalah pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di pulau 

Oahu, Hawaii, barat Honolulu. Banyak dari pelabuhan dan daerah sekeliling 

merupakan pangkalan Angkatan Laut bawah laut Amerika Serikat: 

Markas besar Armada Pasifik Amerika Serikat. Pagi ini Anda akan diajak 
mengunjungi PEARL HARBOUR untuk melihat ARIZONA MEMORIAL, yang 

sangat bersejarah, PATUNG RAJA KAMEHA-MEHA yang mempersatukan 

Kepulauan Hawaii dalam peperangan dan mendirikan Kerajaan Hawaii pada 

1810. Dengan mengembangkan persahabatan dengan kekuatan-kekuatan 

besar di Samudra Pasifik, Kamehameha mempertahankan kemerdekaan 

Hawaii dan memelihara perdamaian dan kemakmuran untuk generasi lebih 

lanjut, dan melewati GOVERNOR’S MANSION dan IOLANI PALACE. Selesai 

tour, Anda akan kembali ke hotel, dan mengikuti acara makan malam sambil 

menyaksikan MAGIC SHOW, TARIAN HULA-HULA dan kesenian POLYNESIA 

di theater paling ternama (walking distance dari hotel). [MP/MS/MM]

03 HONOLULU - HILO - HONOLULU
Hari ini Anda akan merasakan pengalaman yang takkan terlupakan karena 

Anda akan melihat secara langsung aliran lava yang langsung jatuh ke lautan. 

Dengan penerbangan domestik Anda akan menuju kota Hilo di Hawaii Island 

dan langsung menuju heli pad untuk mengikuti HELI TO CIRCLE OF FIRE. 

Kemudian dengan bus Anda akan diajak berkeliling di sekitar pulau dengan 

melihat RAINBOW FALLS serta ke kebun salah satu kacang khas Hawaii 

Macadamia nuts. Selesai tour Anda akan kembali menuju Honolulu untuk 

bermalam. [MP/MS/MM]

04 HONOLULU - JAKARTA 
Dini hari ini Anda akan melanjutkan penerbangan kembali menuju Tanah Air. 

Bermalam di pesawat. [MM]

05 JAKARTA 
Malam hari ini tiba di Jakarta. Dengan demikian berakhirlah perjalanan Anda 

bersama AVIA TOUR. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis untuk 

Anda. Sampai jumpa kembali di acara tour lainnya dan terima kasih atas 

partisipasi Anda.

San FranciscoHawaii Island Lava
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17 DAYS | WONDERFUL OF RUSHMORE + YELLOWSTONE 

01 JAKARTA – SAN FRANCISCO 
Pagi hari ini berkumpul di Bandara Internasional Soekarno–Hatta untuk 

bersama – sama berangkat menuju San Francisco melalui Hongkong. 

Tiba di hari yang sama, setelah melewati proses imigrasi Anda akan 

dijemput dan diajak city tour melihat/melewati GOLDEN GATE BRIDGE, 

CIVIC CENTER, serta mengunjungi TWIN PEAK dan FISHERMAN 

WHARF tempat favorit yang ramai dikunjungi wisatawan asing. Setelah 

makan malam Anda akan diantar ke hotel untuk beristirahat. (MM) 

02 SAN FRANCISCO – LAKE TAHOE - RENO 
Hari ini melanjutkan perjalanan menuju LAKE TAHOE, dimana Anda 

akan melihat pemandangan Danau Alpine terbesar di Amerika Utara. 

Selesai kunjungan langsung menuju kota RENO untuk bermalam. 

Malam harinya acara bebas di kota judi terbesar ke-2 di Nevada setelah 

Las Vegas. (MP/MM) 

03 RENO – ELKO
Pagi ini Anda akan akan diajak berorientasi tour sejenak di kota RENO, 

kota yang dikenal dengan julukan “The Biggest Little City in the World”. 

Selanjutnya singgah di kota ELKO, NEVADA untuk bermalam sebelum 

melanjutkan perjalanan ke Salt Lake City. (MP/MM)

04 ELKO – SALT LAKE CITY
Sebelum meninggalkan kota Elko Anda akan berorientasi tour sejenak 

lalu melanjutkan perjalanan ke SALT LAKE CITY kota yang dikenal 

dengan sebutan Salt Lake karena kadar air asin danau tersebut tujuh 

kali lebih asin dibanding air danau biasa. Setibanya, Anda akan city tour 

mengunjungi MORMON TEMPLE sebuah gereja dengan arsitektur yang 

indah ini didirikan tahun 1830 dan terkenal dengan ajaran, serta melihat 

MONUMENT BRIGHAM YOUNG. Usai makan malam diantar ke hotel 

untuk beristirahat. (MP/MM)

05 SALT LAKE CITY –  JACKSON
Setelah santap pagi di hotel, Anda akan kembali melanjutkan city tour 

di Salt Lake City melihat/melewati, STATE CAPITOL, UNIVERSITY OF 

UTAH, BENTENG DOUGLAS dan TROLLEY SQUARE. Siang hari menuju 

kota JACKSON untuk bermalam. (MP/MM)

06 JACKSON – GRAND TETON – YELLOWSTONE 
Pagi ini Anda akan diajak city tour mengunjungi ELK-HORN ARCHES 

dimana Anda akan melihat keunikan gerbang AFTON yang dibuat 

lebih dari dua ribu tanduk rusa, serta melewati OLD WEST TOWN di 

Jackson. Selanjutnya dengan tram perjalanan menuju puncak MT. 

RENDEZVOUS untuk melihat keindahan GRAND TETON NATIONAL 

PARK yang merupakan wilayah pegunungan Rocky. Selesai tour 

Anda akan melanjutkan perjalanan menuju YELLOWSTONE untuk 

bermalam. (MP/MM)

07 YELLOWSTONE NATIONAL PARK 
Hari ini Anda akan menelusuri YELLOWSTONE NATIONAL PARK 

yaitu taman nasional tertua dan paling terkenal di Amerika Serikat 

serta merupakan salah satu gunung berapi terbesar di dunia, disana 

Anda akan melihat kehidupan margasatwa terbesar di Amerika dan 

keindahan alam yang sangat menakjubkan, seperti GEYSER, DANAU, 

LEMBAH, AIR TERJUN, SUMBER AIR PANAS dan GUNUNG BERAPI 

yang masih aktif. Hari ini Anda akan bermalam di Yellowstone. 

(MP/MM)

Rushmore
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Yellowstone

08  YELLOWSTONE NATIONAL PARK – CODY – 
SHERIDAN 

Anda akan menuju kota SHERIDAN melalui CODY tempat yang terkenal 

dengan sejarah Buffalo Bill, disana Anda akan melihat koleksi terbesar 

barang kuno “American Old West” di dunia. Tiba di Sheridan, Anda akan 

makan malam dan menuju hotel. (MP/MM)

09 SHERIDAN – MT. RUSHMORE – RAPID CITY
Perjalanan hari ini menuju MT. RUSHMORE gunung yang terkenal 

dengan ukiran empat kepala presiden Amerika Serikat, yaitu George 

Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt dan Abraham 

Lincoln. Anda juga akan mengunjungi CRAZY HORSE MEMORIAL 

monumen seorang pemimpin perang Indian paling terkenal dan 

dihormati di Amerika Serikat. Selanjutnya menuju RAPID CITY untuk 

bermalam. (MP/MM)

10  RAPID CITY - DENVER
Setelah santap pagi, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju 

DENVER Ibukota negara bagian COLORADO. Setibanya Anda akan 

makan malam dan beristirahat di hotel. (MP/MM)

11  DENVER – MOAB
Hari ini Anda mengunjungi RED ROCK PARK dan AMPHITHEATRE, 

kemudian city tour di kota Denver dengan mengunjungi / melewati 16TH 

STREET MALL, STATE CAPITOL, LARIMER SQUARE, CITY PARK 

dan lainnya. Siang hari melanjutkan perjalanan menuju kota kecil MOAB 

untuk bermalam. (MP/MM)

12 MOAB – BRYCE CANYON NATIONAL PARK
Pagi ini melanjutkan perjalanan menuju BRYCE CANYON NATIONAL 

PARK taman nasional yang terletak di barat daya UTAH ini memberikan 

pemandangan alam yang spektakular, dengan stuktur batu kapur yang 

unik dan megah membentuk seperti Amfiteater alam raksasa. Usai 
kunjungan Anda akan diantar ke hotel untuk beristirahat. (MP/--/MM)

13 BRYCE CANYON NATIONAL PARK – LAS VEGAS 
Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota LAS VEGAS dan 

singgah di LAS VEGAS PREMIUM OUTLET untuk berbelanja. Malam 

hari acara bebas di kota di LAS VEGAS. (MP/MM)

14 LAS VEGAS – ONTARIO
Setelah santap pagi di hotel, Anda akan menuju kota Ontario dan 

mengunjungi ONTARIO MILLS OUTLET. Usai berbelanja Anda akan 

diantar ke Ontario hotel untuk bermalam. (MP/MM)

15 ONTARIO – LOS ANGELES 
Pagi ini Anda akan menuju kota Los Angeles dan city tour di Hollywood 

area dengan melihat / melewati BEVERLY HILLS, RODEO DRIVE, 

DOLBY THEATRE, MANN’S CHINESE THEATRE, dan WALK OF 

FAME. Lalu diajak ke daerah downtown melihat/melewati STAPLESS 

CENTER, NOKIA THEATER dan lainnya. Usai makan malam di 

restoran, Anda akan menuju Bandara Los Angeles untuk melanjutkan 

penerbangan kembali ke Tanah Air. (MP/MM)

16 LOS ANGELES – JAKARTA
Dini hari Anda akan melanjutkan penerbangan kembali ke Jakarta

17 JAKARTA
Pagi hari ini tiba di Jakarta. Dengan demikian berakhirlah perjalanan 

wisata bersama AVIA TOUR. Terima kasih atas partisipasi Anda dan 

semoga berjumpa kembali di acara tour yang lain.
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16 DAYS | HEART OF BRITISH COLUMBIA + ALASKA CRUISE
                 ROAD
01 JAKARTA – VANCOUVER – SEATTLE 
Pagi hari ini peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno–Hatta untuk 
berangkat menuju VANCOUVER. Setibanya Anda akan diantar menuju hotel di Seattle 
untuk bermalam.

02 SEATTLE –  ALASKA CRUISE
Hari ini Anda akan city tour di kota terbesar di wilayah Timur Laut Pasifik Amerika 
Serikat. Anda akan melewati/melihat SEATTLE WATERFRONT, PIKE MARKET 
PLACE, DOWNTOWN, mengunjungi SPACE NEEDLE yaitu sebuah lambang yang 
terkenal di Amerika Serikat dan Pacific Northwest dan merupakan simbol kebanggaan 
kota Seattle, melewati FISHERMAN’S TERMINAL. Selesai kunjungan Anda akan 
diantar ke pelabuhan SEATTLE untuk check-in di Kapal Pesiar CELEBRITY SOLSTICE 
CRUISE Anda akan menikmati acara di dalam Kapal. (MP/MS)

03 INSIDE PASSAGE (CRUISING)
Waktu santai di dalam Kapal Pesiar dimana Anda dapat menikmati berbagai fasilitas 
yang ada di dalam Kapal.

04 KETCHIKAN – ALASKA
Anda akan tiba di kota Ketchikan, Alaska pagi hari. Disini Anda dapat 
mengikuti acara tambahan (Optional Tour) seperti SAXMAN NATIVE 
VILLAGE TOUR untuk melihat pemukiman suku Saxman dan kebudayaan 
suku asli Amerika. Selain itu Anda juga dapat mencoba MISTY FJORDS 
FLIGHTSEEING (Optional tour) dimana Anda akan menaiki pesawat Amphibi 
dan melihat pemandangan pegunungan Alaska. Sore harinya Anda akan 
melanjutkan pelayaran.

05 TRACY ARM FJORD – ALASKA – JUNEAU – SKAGWAY
Pagi ini tiba di TRACY ARM FJORD, kemudian diajak melihat keindahan alam SAWYER 
GLACIER dimana Anda dapat melihat gunung es raksasa dengan jarak dekat. 
Selanjutnya berlayar menuju JUNEAU yang merupakan ibukota negara bagian Alaska. 
Setibanya, Anda dapat mengikuti acara tambahan (Optional Tour) mencoba WHALE 
WATCHING CRUISE sebuah pengalaman menarik melihat paus di habitat asli di laut 
lepas atau mencoba HELICOPTER DOG SLEDDING dimana Anda akan mendarat di 
atas gunung es dengan Helicopter dan menaiki kereta luncur yang ditarik oleh anjing 
Husky. Malam harinya kembali melanjutkan pelayaran.

06 SKAGWAY – ALASKA
Tiba di Skagway pagi hari, sebuah kota yang dikelilingi gunung-gunung yang diselimuti 
salju di puncaknya. Disini Anda dapat mengikuti acara tambahan (Optional Tour) 
seperti WHITE PASS TRAIN dimana Anda akan diajak naik kereta api menikmati 
pemandangan pegunungan Alaska yang indah atau mengikuti YUKON SIGHTSEEING 
TOUR. Sore harinya Anda akan kembali ke kapal dan melanjutkan pelayaran.

07 ALASKA INSIDE PASSAGE (CRUISING)

08 VICTORIA
Malam hari tiba di Victoria ibukota British Columbia, Canada. Anda akan dijemput 
untuk makan malam dan diantar ke hotel untuk beristirahat di kota Victoria.

09 VICTORIA – VANCOUVER
Hari ini Anda akan diajak city tour di Victoria mengunjungi BUTCHARD GARDEN yang 
sangat mengesankan, VICTORIA CHINA TOWN, kemudian melewati HARRBOR 
FRONT, BEACON HILL PARK, MILE ZERO, CONFEDERATION SQUARE dan 
LEGISLATIVE BUILDING. Lalu kembali ke Vancouver untuk makan malam dan 
beristirahat. (MP/MS/MM)

10 VANCOUVER – KAMLOOPS - REVELSTOKE
Kamloops adalah sebuah kota di British Columbia tengah selatan di Kanada pada 
pertemuan dua cabang Sungai Thompson di dekat Danau Kamloops. Ini adalah 
komunitas terbesar di Distrik Thompson-Nicola dan lokasi kantor distrik regional. 
Daerah sekitarnya lebih sering disebut sebagai Thompson Country. Perjalanan hari ini 
akan dilanjutkan menuju KAMLOOPS salah satu kota penghasil ginseng Canada yang 
terkenal, Anda akan diajak berhenti sejenak di Ginseng Factory. Selanjutnya menuju 
Revelstoke untuk bermalam. Revelstoke adalah sebuah kota di tenggara British 

Columbia, Kanada, terletak di tepi Sungai Columbia tepat di sebelah selatan Dam 
Revelstoke dan dekat pertemuannya dengan Sungai Illecillewaet. (MP/MS/MM)

11 REVELSTOKE - COLUMBIA ICEFIELD – BANFF
Columbia Icefield adalah lapangan es terbesar di Pegunungan Rocky Amerika 
Utara. Terletak di Canadian Rockies mengangkang Continental Divide di sepanjang 
perbatasan British Columbia dan Alberta, Kanada, ladang es sebagian terletak 
di ujung barat laut Taman Nasional Banff dan sebagian di ujung selatan Taman 
Nasional Jasper. Acara hari ini, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju 
COLUMBIA ICEFIELD. Selama perjalanan Anda akan melewati PEYTO LAKE 
yang terletak di provinsi Alberta, di daerah Pegunungan Canadian Rockies. Airnya 
berwarna turquoise yang indah dan kadang dihubungkan dengan keindahan surga 
perairan hangat dan merupakan yang paling indah untuk diabadikan, BOW LAKE dan 
ROGER PASS. Setibanya di ICEFIELD dengan ICE EXPLORER (SNOW COACH) Anda 
dapat menikmati keindahan pegunungan Athabasca dari ketinggian 3000 M di atas 
permukaan laut. Selanjutnya, menuju Banff untuk bermalam. (MP/MS/MM)

12 BANFF – LAKE LOUISE - VERNON
Kompleks ini dinamai di dekat Danau Louise, yang pada gilirannya dinamai oleh 
Putri Louise Caroline Alberta (1848-1939), putri keempat Ratu Victoria, dan istri John 
Campbell, Duke of Argyll ke-9, yang merupakan Gubernur Jenderal Kanada dari 
tahun 1878 sampai 1883. Kompleks itu awalnya bernama Laggan, dan merupakan 
sebuah stasiun di sepanjang rute Kereta Api Pasifik Kanada. Setelah santap pagi 
dengan gondola menuju SULPHUR MOUNTAIN (Gunung Sulfur, dinamai untuk 
dua sumber air panas belerang yang ditemukan di lereng gunungnya. Menyajikan 
pemandangan 360 derajat yang menakjubkan dari enam pegunungan, Lembah Bow, 
dan kota Banff. Anda bisa naik gondola yang indah ke puncak atau berjalan sampai 
ke puncak.) serta mengunjungi BOW FALLS. Selesai tour Anda akan melanjutkan 
perjalanan menuju LAKE LOUISE, danau yang terkenal dengan keindahannya, 
Anda akan melihat/melewati VICTORIA GLACIER TUNNEL. Selesai tour Anda akan 
menuju Vernon untuk bermalam. (MP/MS/MM)

13 VERNON - KELOWNA - VANCOUVER
Setelah santap pagi di hotel Anda akan melanjutkan perjalanan dengan bus melewati 
KELOWNA menuju VANCOUVER. Kelowna adalah sebuah kota di Danau Okanagan di 
Lembah Okanagan, di bagian selatan British Columbia, Kanada. Ini berfungsi sebagai 
kantor pusat Distrik Daerah Okanagan Tengah. Namanya berasal dari bahasa 
Okanagan untuk “beruang grizzly”. Setelah bersantap siang Anda akan mengunjungi 
SUMMER HILLS WINERY untuk mencicipi anggur dan kemudian diajak untuk 
melihat/melewati DANAU OKANAGAN ORCHARD serta berbelanja buah – buahan. 
Danau Okanagan memiliki mitos tentang hewan bernama Ogopogo yang sering 
muncul. Ogopogo atau Naitaka adalah nama yang diberikan bagi kriptid danau yang 
dilaporkan berada di Danau Okanagan, di British Columbia, Kanada. Sejak abad 
ke-19, Ogopogo diduga sudah terlihat oleh orang pribumi. Deskripsi yang umum 
mengenai Ogopogo yakni seekor naga laut yang panjangnya berkisar antara 40-50 
kaki (12-15 meter). (MP)

14 VANCOUVER – WHISTLER - VANCOUVER 
Whistler adalah sebuah kota resor Kanada di Pegunungan Rentang Pantai Pasifik 
selatan di provinsi British Columbia, Kanada. Lebih dari dua juta orang mengunjungi 
Whistler setiap tahunnya, terutama untuk ski alpine dan snowboarding dan, di musim 
panas, bersepeda gunung di Whistler Blackcomb. Setelah santap pagi, Anda akan 
menuju WHISTLER kota wisata ski no.1 di bagian utara benua Amerika, selama 
perjalanan Anda akan melewati SHANNON FALLS. Setibanya di Whistler Anda akan 
mengikuti atraksi di Whistler dengan menaiki gondola PEAK TO PEAK untuk melihat 
pemandangan Whistler Mountain yang diatasnya terdapat Suspension Bridge dan 
View point, dimana Anda dapat melihat Gunung Whistler dan Samudra. Usai city tour 
Anda akan menuju Bandara International Vancouver untuk penerbangan kembali ke 
Tanah Air. (MP)

15 VANCOUVER – JAKARTA

16 JAKARTA 
Anda akan tiba di Jakarta siang hari. Dengan demikian berakhirlah perjalanan 
wisata bersama AVIA TOUR. Terima kasih atas partisipasi Anda dan semoga 
berjumpa kembali di acara tour yang lain.

 Whistler 
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12 DAYS | COLOMBIA + ROSARIO ISLAND &
                   SALT CATHEDRAL
01 JAKARTA – MIAMI 
Malam hari ini peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-
Harta untuk berangkat menuju Miami melalui Doha.

02 MIAMI 
Dini hari Anda akan melakukan penerbangan menuju Miami melalui 
Doha. Miami adalah kota pelabuhan utama di pesisir Atlantik Florida 
selatan di tenggara Amerika Serikat. Sebagai tempat tinggal Miami-
Dade County, kotamadya adalah kota utama, pusat, dan kota terpadat 
di wilayah metropolitan Miami dan merupakan bagian dari kota 
metropolitan terpadat kedua di Amerika Serikat bagian tenggara. 
Tiba sore hari di Miami, Anda akan dijemput dan diantar menuju 
restoran untuk makan malam dan menuju hotel untuk beristirahat 
sebelum melanjutkan penerbangan menuju Cali esok hari.

03 MIAMI – CALI 
Usai santap pagi di hotel, Anda akan diajak berorientasi tour di salah 
satu kota terbesar yang terletak di pantai Atlantik Florida, MIAMI, 
Anda akan melihat/melewati THE LITTLE HAVANA kawasan latin 
Amerika dengan nuansa seperti kota Cuba, MIAMI BEACHES yang 
sangat terkenal dengan keeksotisan pantainya, THE COCONUT 
GROVE, dan THE CORAL GABLES. Siang hari menuju Bandara Miami 
untuk melanjutkan penerbangan menuju Cali. Santiago de Cali atau 
biasa disebut Kali, adalah kota utama dan ibukota dari Valle del 
Cauca, provinsi di sebelah barat Kolombia. Tiba di Cali malam hari, 
Anda akan di jemput dan diantar menuju hotel untuk beristirahat. 
(MP/MS/MM)

04 CALI
Usai santap pagi, Anda akan diajak city tour di kota ketiga terbesar 
di Colombia ini dengan melihat CRISTO REY /Christ the King adalah 
patung setinggi 26 meter yang terletak di Cerro de los Cristales (Bukit 
Kristal) di desa Los Andes, sebelah barat kota Cali, Valle del Cauca, 
Kolombia. Selanjutnya Anda akan diajak mengikuti pelajaran TARIAN 
SALSA. Salsa merupakan tarian berpasangan yang berkaitan dengan 
musik salsa. Kata salsa berasal dari bahasa Spanyol yang berarti 
saus, atau dalam hal ini adalah rasa atau gaya. (MP/MS/MM)

05 CALI – CARTAGENA
Dengan pesawat domestik, hari ini perjalanan tour dilanjutkan menuju 
CARTAGENA, yang dikenal di era kolonial seperti Cartagena de Indias 
adalah pelabuhan utama yang didirikan pada tahun 1533, terletak di 
pantai utara Kolombia di Daerah Pantai Karibia. Terletak strategis 
antara sungai Magdalena dan Sinú dan menjadi pelabuhan utama untuk 
perdagangan antara Spanyol dan kerajaannya di luar negeri pada awal 
tahun 1540an. Anda dapat mengunjungi San Felipe Fortress yang 
merupakan sebuah benteng yang terletak di bukit San Lazaro. (MP/MS/
MM) 

06 CARTAGENA – ROSARIO ISLAND- CARTAGENA
Dengan kapal ferry Anda akan menuju PULAU ROSARIO. Islas del 
Rosario (Kepulauan Rosario), juga disebut sebagai Corales Islas del 
Rosario (Kepulauan Terang Rosario), adalah kepulauan yang terletak 
di lepas pantai Kolombia, sekitar 100 kilometer dari Cartagena. Ini 
adalah salah satu dari 46 Taman Nasional Alam Kolombia. Taman 
nasional ini didirikan pada tahun 1988, untuk melindungi salah satu 
terumbu karang terpenting di pesisir Karibia Kolombia. Isla Rosario 
memiliki akuarium dan laut lepas laut (oceanario) yang dapat 

dikunjungi orang. Kegiatannya meliputi berenang, snorkeling dan 
memancing, antara lain. Setibanya Anda dapat menikmati keindahan 
pantai berpasir putih ini sebelum kembali ke Cartagena untuk 
bermalam. (MP/MS/MM)

07 CARTAGENA – BOGOTA 
Perjalanan hari ini dilanjutkan menuju ibukota negara Colombia, 
BOGOTA. Bogotá dengan nama resmi Bogota, D.C. sebelumnya 
dikenal sebagai Santa Fe de Bogota, adalah ibukota Kolombia 
dan merupakan kota terbesar dan terpadat. Bogotá merupakan 
kota tertinggi ketiga di dunia setelah La Paz dan Quito. Dari luas 
wilayahnya, kota ini adalah yang terbesar di Kolombia, dan lebih 
besar daripada New York City, Mexico City, dan Sao Paulo. Setibanya 
Anda langsung diantar menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

08 BOGOTA – MONSERRATE – BOGOTA 
Setelah bersantap pagi, Anda akan diajak city tour kota BOGOTA 
dengan mengunjungi BOLIVAR SQUARE adalah alun-alun utama 
ibukota Kolombia, Bogotá, THE CATHEDRAL dan BOLIVAR 
COUNTRY HOUSE. Setelah itu mengunjungi GOLD MUSEUM 
dengan koleksi yang menakjubkan. Anda dapat membeli souvenir 
dari emas dengan bentuk-bentuk yang unik. Setelah itu menuju 
MONSERRATE dengan cable car untuk melihat kota Bogota dari atas. 
Montserrate merupakan bukit tertinggi di Bogota, sekitar 3200m 
diatas permukaan laut, salah satu tujuan pilgrim terkenal bagi umat 
Catholik. Anda dapat mengunjungi Gereja di atas bukit dan melihat 
Black Madonna. Montserrat adalah sebuah pulau di Laut Karibia yang 
berstatus wilayah luar negeri Britania Raya. Christopher Columbus 
menamakan pulau ini “Montserrat”, berdasarkan sebuah gunung 
dengan nama yang sama di Spanyol. (MP/MS/MM)

09 BOGOTA – ZIPAQUIRA – BOGOTA
Perjalanan hari ini dengan bus menuju ZIPAQUIRA. Zipaquirá 
(pengucapan bahasa Spanyol: [sipaki?a]) adalah sebuah 
kotamadyadan kota Kolombia di departemen Cundinamarca. kota ini 
terutama dikenal dengan Salt Cathedral-nya, sebuah gereja bawah 
tanah yang dibangun di dalam sebuah tambang garam di sebuah 
terowongan yang dibuat sebagai hasil penggalian salinas. Zipaquirá 
memiliki arsitektur asli, dan pusat kota tua merupakan objek wisata. 
Alun-alun utamanya dikelilingi oleh bangunan tua bergaya kolonial 
Spanyol. Kota kecil ini bisa dicapai dengan kereta api dari Bogotá. 
SALT CATHEDRAL, salah satu tempat yang banyak menarik turis 
dari manca negara. Ini adalah sebuah gereja Katolik Roma bawah 
tanah yang dibangun di dalam terowongan tambang garam seluas 
200 meter di bawah sebuah gunung halit dekat kota Zipaquirá, di 
Cundinamarca, Kolombia.

10 BOGOTA – MIAMI – DOHA
Dengan pesawat udara hari ini penerbangan kembali ke Tanah Air 
melalui Miami dan Doha. Siang hari Anda akan transit sejenak di Miami 
sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Air melalui Doha.
 
11 DOHA - JAKARTA
Hari ini tiba di Doha, Anda akan transit sejenak dan melanjutkan 
penerbangan kembali ke Jakarta. Bermalam di pesawat.

12 JAKARTA
Pagi hari ini tiba di Jakarta. Dengan demikian berakhirlah acara wisata 
bersama AVIA TOUR yang penuh kenangan. Terima kasih atas partisipasi 
Anda dan sampai jumpa pada program berikutnya.

Cartagena
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15 DAYS | CARNIVAL THE SAMBA PARADE 
                  AT LATIN AMERICA
01 JAKARTA
Pada waktu yang sudah ditentukan, para peserta berkumpul di Bandara 

Internasional Soekarno- Hatta.

02 JAKARTA –  BUENOS AIRES
Pagi dini hari memulai penerbangan menuju Buenos Aires. Malam hari tiba 

di Buenos Aires, ibukota Argentina. Anda akan di antar menuju hotel untuk 

beristirahat. 

03 BUENOS AIRES
Hari ini Anda akan city tour di negeri yang terkenal dengan tarian Tango, dimulai 

dari melewati kawasan RECOLETA, LA BOCA, MAY SQUARE, SAN TELMO 

dan SAN MARTIN. Selanjutnya mengunjungi/melewati METROPOLITAN 

CATHEDRAL dan berfoto di depan CASA ROSADA istana Kepresidenan 

Argentina. Malam harinya Anda akan makan malam sambil menikmati tarian 

TANGO.[MP/MS/MM]

04 BUENOS AIRES – LIMA
Pagi ini Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan menuju Lima di negara 

Peru. Setibanya Anda akan diajak city tour kota Lima dengan mengunjungi 

LARCO MUSEUM, kemudian melihat / melewati ARMS SQUARE, CITY HALL, 

GOVERNMENT PALACE, LA MERCED CHURCH, dan LAS NAZARENAS 

CHURCH.[MP/MS/MM]

05 LIMA – CUSCO
Dengan pesawat domestik Anda akan melanjutkan penerbangan menuju 

kota sejarah CUSCO untuk mengunjungi / melewati TAMAN ARKEOLOGI 

SAQSAYWAMAN, QENKO, PUCA PUCARA, MUSEUM KORIKANCHA (kuil untuk 

menyembah dewa matahari), dan MUSEUM OF POPULAR ART.

[MP/MS/MM]

06 CUSCO – MACHU PICCHU - CUSCO
Hari ini dengan menggunakan kereta scenic sambil menikmati keindahan 

pemandangan menuju kota tua Machu Picchu yang sering disebut THE LOST 

CITY OF INCA yang merupakan salah satu dari tujuh keajaiban dunia, untuk 

melihat reruntuhan bekas benteng kota Istana Inca, Tempat upacara keagamaan, 

dll, yang dibangun pada masa kejayaan kerajaan INCA pada abad 15. Terletak 

2.400 meter di atas permukaan laut yang dikelilingi gunung dan hutan, dan juga 

dapat melayangkan pandangan ke sungai Urubamba. Sore hari kembali ke 

Cusco untuk bermalam. [MP/MS/MM]

07 CUSCO – LIMA  
Dengan pesawat udara menuju IGUAZU yang terkenal dengan air terjun yang 

spektakuler, IGUAZU FALLS yang merupakan salah satu air terjun terbesar di 

dunia yang diapit oleh tiga negara yaitu Paraguay, Argentina dan Brazil melalui 

Lima dan Sao Paulo. Setibanya di Lima, Anda akan diajak orientasi kota sebelum 

melanjutkan penerbangan menuju Iguazu. Usai santap malam, Anda akan 

diantar kembali menuju Bandara untuk melanjutkan penerbangan menuju 

Iguazu melalui Sao Paulo. Bermalam di pesawat. [MP/MS/MM]

08 LIMA –  SAO PAULO – IGUAZU 
Siang hari tiba di Iguazu, Anda akan diajak melihat IGUAZU FALLS dari sisi 

negara Argentina. Malam hari Anda dapat menyaksikan tarian tradisional dari 

negara Brazil, Argentina (Tango), Uruguay, Paraguay, Kolombia di RAFAIN 

RESTAURANT. [MP/MS/MM]

09 IGUAZU – RIO DE JANEIRO 
Tour hari ini Anda akan diajak ke Taman Nasional untuk melihat BRAZILLIAN 

FALLS air terjun IGUAZU dari sisi negara Brazil. Selanjutnya Anda akan 

melanjutkan penerbangan menuju kota RIO DE JANEIRO. Setibanya Anda akan 

makan malam dan diantar ke hotel untuk beristirahat. [MP/MM]

10 RIO DE JANEIRO
Pagi ini Anda akan menikmati indahnya kota Rio de Janeiro, diawali dengan 

mengunjungi CHRIST THE REDEEMER - patung Yesus Kristus terbesar di dunia 

yang berada di CORCOVADO MOUNTAIN (train ride), selama perjalanan Anda 

akan menikmati pemandangan Guanabara Bay dan Red Beach. Dilanjutkan 

menuju SUGAR LOAF (dengan cable car) dari ketinggian Anda dapat melihat 

Ipanema Beach, Cocpacabana Beach, dan Leblon Beach.(MP/MS/MM]

11 RIO DE JANEIRO (SAMBA PARADE)
Hari ini acara bebas untuk Anda berkeliling di sekitar hotel. Hingga malam harinya 

Anda akan makan malam di hotel dan bersiap - siap untuk mengikuti acara yang 

telah dinantikan, “MAIN SAMBA CARNIVAL PARADE” parade karnaval terbesar 

di dunia yang menampilkan tarian Samba, musik dan kostum yang spektakuler 

dan akan membuat Anda terlarut dalam kemeriahannya. [MP/MS/MM]

12 RIO DE JANEIRO – SAO PAULO  
Pagi ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Sao Paulo dengan pesawat 

domestic. Setibanya, Anda akan diajak orientasi tour sebelum diantar menuju 

hotel untuk beristirahat. [MP/MS/MM]

13 SAO PAULO
Setelah santap pagi, Anda akan diajak city tour di SAO PAULO dengan melihat/

melewati BANDEIRAS MONUMENT, GOVERNMENT PALACE, HIGIENOPOLIS 

QUARTER, IBIRAPUERA PARK, SAO PAULO AVENUE dan diajak berbelanja 

di MUNICIPAL MARKET. Setelah makan malam diantar ke airport untuk 

penerbangan kembali ke Jakarta.  [MP/MS/MM]

14 SAO PAULO - JAKARTA
Dini hari ini Anda akan melanjutkan penerbangan kembali ke Tanah Air.

15 JAKARTA
Hari ini tiba di Jakarta, dengan demikian berakhirlah acara tour Anda. Terima 

kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa dalam wisata selanjutnya bersama 

AVIA TOUR.

Rio De JaneiroIguazu Falls



01 JAKARTA
Malam hari ini Anda berkumpul di Airport International Soekarno-Hatta 
untuk bersama-sama berangkat menuju Addis Ababa. Bermalam di 
pesawat.

02 JAKARTA – ADDIS ABABA 
Addis Ababa adalah ibukota dari negara Ethipoa dan merupakan kota 
terbesar dari negara ini. Siang hari ini Anda akan tiba dan diajak mengunjungi 
NATIONAL MUSEUM OF ETHIOPIA dimana Anda dapat melihat kerangka 
manusia paling tertua di dunia bernama Lucy, TRINITY CATHEDRAL 
CHURCH yang dibangun untuk memperingati pembebasan Ethiopia dari 
pendudukan Italia dan merupakan tempat ibadah terpenting kedua di 
Etiopia, setelah Gereja Our Lady Maria of Zion di Axum dan berbelanja di 
MERKATO yang juga merupakan salah satu pasar terbuka terbesar di dunia 
dimana Anda bisa menemukan berbagai macam souvenir, perabotan yang 
terbuat dari kulit dan sebagainya. Selesai tour Anda akan diantar menuju 
hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

03 ADDIS ABABA – LALIBELA
Dengan menggunakan penerbangan domestik Anda akan menuju Lalibella. 
Lalibela adalah sebuah kota di Ethiopia utara yang terkenal akan gereja-
gerejanya yang dipahat pada batuan monolit dan menjadi salah satu kota suci 
di Ethiopia, nomor dua setelah Aksum sehingga menjadi pusat peziarahan. 
Setibanya Anda akan diajak mengunjungi bangunan gereja bersejarah yang 
dipahat dari batu, ROCK HEWN CHURCHES OF LALIBELA. Disini Anda dapat 
melihat sekumpulan gereja-gereja seperti Bete Medhanialem, Bete Miriam, 
Bete Denagel, Bete Meskal, Debra Sina dan juga Bete Golgotha. Selesai 
tour Anda akan diantar menuju hotel untuk bermalam. (MP/MS/MM)

04 LALIBELA – ASHETON MARYAM – LABIBELLA 
Setelah menikmati santap pagi Anda akan diajak mengunjungi ASHETON 
MARYAM sambil melihat pemandangan yang indah. Kemudian Anda akan 
kembali menuju Lalibella dan diajak untuk mengunjungi kelompok kedua 
dari gereja pahat seperti Bete Gabriel & Raphael, Bete Merquorios, Bete 
Emmanuel,and Bete Abba Libanos. Tak lupa Anda juga diajak mengunjungi 
bentuk gereja yang paling unik karena berbentuk salib yaitu Bete Giorgis. 
Bermalam di Lalibella.(MP/MS/MM)

05 LALIBELA – AXUM 
Axum adalah angkatan laut dan kekuatan perdagangan yang menguasai 
wilayah tersebut dari sekitar 400 SM sampai abad ke-10. Pada tahun 1980, 
UNESCO menambahkan situs arkeologi Axum ke dalam daftar Situs Warisan 

9 DAYS | JOURNEY TO THE CRADLE OF CIVILIZATION,
                ETHIOPIA

Dunia karena nilai historisnya. Acara tour hari ini akan mengajak Anda untuk 
mengunjungi Axum dengan menggunakan penerbangan domestik. Anda 
akan diajak untuk mengunjungi AXUM STELE FIELDS yang dihiasi dengan 
dua pintu palsu di dasar dan dekorasi yang menyerupai jendela di semua 
sisi. Bagian obelisk diakhiri dengan bagian atas semi melingkar, yang 
dulunya dilapisi oleh rangka logam, RUINS PALACE OF QUEEN SHEBA yang 
dipercaya sebagai Ratu atau penguasa Ethiopia zaman dahulu, dan ZION 
CHURCH. Disini Anda berkesempatan untuk melihat reruntuhan obelisk, 
makam bawah tanah dari raja-raja Axum, dan melihat peti perjanjian yang 
asli. Selesai tour Anda akan diantar menuju hotel untuk bermalam. (MP/
MS/MM)

06 AXUM – GONDAR
Gondar sebelumnya menjabat sebagai ibu kota Kekaisaran Etiopia dan 
Provinsi Begemder berikutnya. Gonder secara historis merupakan pusat 
kehidupan Yahudi di Etiopia. Anda akan menuju kota Gondar dengan 
penerbangan domestik. Setibanya di Gondar Anda akan diajak mengunjungi 
THE PALACE OF GONDAR KINGS, THE CASTLE COMPOUNDS yaitu 
sebuah kumpulan 6 istana mulai dari yang tertua hingga yang terbaik 
Fasiledes Castle, DEBRE BIRHAN SELASSIE CHURCH dan BATH OF KING 
FASILEDES yaitu tempat yang selalu digunakan untuk Festival Timket 
(setiap bulan Januari setiap tahunnya) untuk merayakan Tuhan Yesus yang 
dibaptis di Sungai Yordan. Bermalam di Gondar. (MP/MS/MM)

07 GONDAR – BAHIR DAR
Acara tour hari ini akan mengajak Anda untuk menuju LAKE TANA, dibentuk 
oleh aktivitas vulkanik, menghalangi jalannya sungai yang mengalir masuk 
pada zaman Pleistosen awal, sekitar 5 juta tahun yang lalu. Anda akan 
mengunjungi URA KIDANE MIHRET MONASTERY dan AZWA MARYAM 
dengan menggunakan boat. Lake Tana adalah danau terbesar di Ethiopia. 
Biara-biara tersebut dipenuhi dengan design lukisan-lukisan, gambar-
gambar yang terperinci di atap, salib, mahkota dan pakaian-pakaian 
kerajaan dan prajurit. (MP/MS/MM)

08 BAHIR DAR – ADDIS ABABA
Hari ini Anda akan kembali menuju Addis Ababa untuk kembali menuju 
Tanah Air.

08 JAKARTA
Hari ini Anda tiba di Jakarta. Dengan tibanya Anda di Jakarta, berakhirlah 
acara perjalanan tour ini. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis. 
Sampai jumpa dan terima kasih atas partisipasi Anda bersama AVIA TOUR.

The Rock Hewn Churches Of Lalibela
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9 DAYS | SOUTH AFRICA +
                KRUGER THE PANORAMA ROUTE

01 JAKARTA – JOHANNESBURG
Sore hari Anda berkumpul di airport Soekarno Hatta untuk bersama-

sama menuju Johannesburg via Singapore. Bermalam di pesawat

02 JOHANNESBURG – KRUGER
Pagi ini tiba di Johannesburg, selanjutnya penerbangan domestik 

menuju Kruger. Setibanya Anda diantar ke hotel untuk santap malam 

dan istirahat (MM)

03 KRUGER
Setelah santap pagi, Anda mengikuti Game Drive di KRUGER NATIONAL 

PARK dengan kendaraan safari untuk melihat hewan buas seperti gajah, 

singa, leopard, badak dan kerbau hutan pada habitat aslinya dengan 

mobil khusus untuk safari. Anda juga diajak santap siang dengan picnic 

style untuk lebih merasakan kehidupan di sekitar hutan (MP/MS/MM)

04 KRUGER – PANORAMA ROUTE –    
     JOHANNESBURG
Pagi ini Anda melanjutkan perjalanan menuju Johannesburg dengan 

melewati PANORAMA ROUTE. Anda diajak mengunjungi GOD’S WINDOW 

yang merupakan sebuah tebing yang amat sangat tinggi dimana Anda 

bisa menikmati keindahan alam dataran yang jauh lebih rendah. Anda 

dapat melihat kemegahan air terjun BLYDE RIVER CANYON, indahnya 

pepohonan, pegunungan dan juga Kruger National Park. Selanjutnya 

Anda diajak mengunjungi BOURKE’S LUCK POTHOLES (batu karang 

besar yang berlubang akibat erosi air laut) dan BLYDERIVIERSPOORT 

NATURE RESERVE. Malam hari Anda diajak santap malam di Queen of 

The Nile Restaurant (MP/MS/MM)

05 JOHANNESBURG – CAPE TOWN
Tour hari ini Anda diantar menuju airport untuk penerbangan menuju 

Cape Town. Setibanya Anda dijemput dan diajak city tour mengunjungi 

CAPE TOWN OSTRICH RANCH, tempat Anda melihat bagaimana burung 

unta berkembang biak dan produksi kulit burung unta. Kemudian 

mengajak Anda city tour melihat TABLE MOUNTAIN (bila cuaca 

memungkinkan), melewati MALAY QUARTER, THE CASTLE OF GOOD 

HOPE menikmati keindahan pemandangan kota Cape Town dari SEA 

POINT dan CAMP’S BAY, HOUSES OF PARLIAMENT dan THE COMPANY 

GARDENS. Santap malam di V&A WATERFRONT lalu menuju hotel 

untuk beristirahat (MP/MS/MM)

06 CAPE TOWN
Setelah santap pagi, Anda akan mengikuti Peninsula Tour melewati 

CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE untuk melihat Cape Point yang 

merupakan pertemuan antara Samudera Atlantik dan Samudera Hindia, 

HOUT BAY. Dari HOUT BAY, Anda akan diajak menuju SEAL ISLAND 

(jika cuaca memungkinkan) untuk melihat anjing laut yang hidup di alam 

bebas dengan menggunakan ferry. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan 

dengan melewati CHAPMAN’S PEAK DRIVE. Tidak lupa mengajak 

Anda melihat burung Penguin Africa yang disebut Jackass Penguin di 

BOULDERS BEACH serta melewati kawasan sejarah angkatan laut di 

SIMON’S TOWN. Di akhir acara hari ini (bila waktu memungkinkan) Anda 

diajak bermain di KIRSTENBOSCH BOTANICAL GARDENS dan TREE 

TOP CANOPY WALKWAY (MP/MS/MM)

07 CAPE TOWN 
Pagi ini mengajak Anda FULL DAY CAPE WINELAND & SHOPPING. Anda 

diajak mengunjungi perkebunan anggur di Stellenbosch kemudian diajak 

wine tasting dan santap siang di NEETHLINGSHOF ESTATE. Setelah tour 

Anda akan diberikan waktu bebas untuk berbelanja di CANAL WALK 

SHOPPING CENTER dan V&A WATERFRONT. Malam hari Anda diantar 

menuju hotel untuk beristirahat (MP/MS/MM)

08 CAPE TOWN – JAKARTA  
Setelah santap pagi, Anda diantar menuju airport untuk penerbangan 

kembali ke Jakarta

09 JAKARTA  
Hari ini Anda tiba di Jakarta. Terima kasih atas partisipasi Anda dan 

sampai jumpa pada tour selanjutnya bersama AVIA TOUR

Kruger National Park
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11 DAYS | SOUTH AFRICA WINE TASTING + VICTORIA FALLS

01 JAKARTA – JOHANNESBURG
Para peserta berkumpul di Bandara  Internasional Soekarno-Hatta 

untuk bersama-sama berangkat menuju Johannesburg. Bermalam 

di pesawat.  

02 JOHANNESBURG – VICTORIA FALLS 
Pagi ini Anda tiba di Johannesburg, selanjutnya penerbangan 

domestik menuju Victoria Falls. Setibanya Anda diajak mengikuti 

SUNDOWNER CRUISE di Sungai Zambezi sambil menikmati suasana 

matahari terbenam dari atas kapal. Malam hari diantar ke hotel 

untuk bermalam (MS/MM)

03 VICTORIA FALLS
Setelah santap pagi, Anda diajak melihat pemandangan air terjun 

VICTORIA FALLS yang sangat megah dan indah. Sore hari santap 

malam dan kembali ke hotel (MP/MS/MM)

04 VICTORIA FALLS – JOHANNESBURG 
Pagi ini menuju Johannesburg dengan penerbangan domestik. Sore 

hari Anda diajak berbelanja di SANDTON CITY lalu diantar ke hotel 

untuk bermalam (MP/MM)

05 JOHANNESBURG – SUN CITY
Tour hari ini diajak menuju Pretoria untuk mengunjungi JACARANDA 

CITY yang terkenal dengan keindahan pepohonan berwarna pink. 

Perjalanan Anda dilanjutkan dengan mengunjungi VOORTREKKER 

MONUMENT, PAUL KRUGER’S HOUSE (tempat tinggal Presiden Afrika 

Selatan, Paul Kruger). CHURCH SQUARE dan UNION BUILDINGS. 

Selesai tour Anda diantar menuju Sun City untuk beristirahat.

(MP/MS/MM)

06 SUN CITY – PILANESBURG GAME DRIVE –    
     SUN CITY 
Pagi ini mengajak Anda mengikuti GAME DRIVE di PILANESBURG 

NATIONAL PARK dengan kendaraan safari untuk melihat hewan buas 

pada habitat aslinya dengan mobil khusus untuk safari. Selesai Game 

Drive diantar kembali menuju hotel untuk bermalam (MP/MS/MM)

07 SUN CITY – JOHANNESBURG – CAPE TOWN
Setelah santap pagi, menuju Johannesburg untuk city tour melewati 

CARLTON CENTRE, THE SUPREME COURT dan ANGLO AMERICAN’S 

HEADQUARTERS serta mengunjungi CONSTITUTION HILL dan Anda 

dapat melihat OLD FORT PRISON COMPLEX. Sore hari Anda diantar ke 

airport untuk penerbangan menuju Cape Town. Setibanya Anda diejmput 

dan diantar untuk santap malam di V&A WATERFRONT kemudian 

menuju hotel untuk bermalam (MP/MS/MM)

08 CAPE TOWN
Pagi ini mengajak Anda mengunjungi TABLE MOUNTAIN (bila cuaca 

memungkinkan), melewati MALAY QUARTER, THE CASTLE OF GOOD 

HOPE, HOUSES OF PARLIAMENT dan THE COMPANY GARDENS. Anda 

juga diajak menikmati keindahan pemandangan kota Cape Town dari 

Sea Point dan Camp’s Bay. Kemudian Anda diajak mencicipi wine Afrika 

di GROOT CONSTANTIA WINE ESTATE dan bermain di KIRSTENBOSCH 

BOTANICAL GARDENS. Selesai tour Anda diantar menuju hotel untuk 

beristirahat (MP/MS/MM)

09 CAPE TOWN
Tour hari ini adalah Peninsula Tour melewati CAPE OF GOOD HOPE 

NATURE RESERVE untuk melihat Cape Point yang merupakan 

pertemuan antara Samudera Atlantik dan Samudera Hindia dan 

HOUT BAY. Selanjutnya mengajak Anda menuju SEAL ISLAND (jika 

cuaca memungkinkan) untuk melihat anjing laut yang hidup di alam 

bebas dengan menggunakan ferry. Kemudian perjalanan dilanjutkan 

dengan melewati CHAPMAN’S PEAK DRIVE dan CAPE POINT. Tidak 

lupa Anda diajak untuk melihat burung penguin Afrika yang disebut 

Jackass penguin di BOULDERS BEACH serta melewati kawasan sejarah 

angkatan laut di SIMON’S TOWN (MP/MS/MM)

10 CAPE TOWN – JAKARTA
Setelah santap pagi Anda diantar menuju airport untuk penerbangan 

menuju Jakarta

11  JAKARTA
Hari ini Anda tiba di Jakarta. Terima kasih atas partisipasi Anda dan 

sampai jumpa pada tour selanjutnya bersama AVIA TOUR

Victoria Falls



SYARAT DAN KONDISI

Berikut ini syarat dan ketentuan dalam pendaftaran product tour atau service 

lainnya dari Avia Tour. Sebaiknya Anda membaca dengan jelas syarat dan kondisi 

di bawah sebelum mendaftar. 

PENDAFTARAN & PELUNASAN
1.  Pendaftaran dengan melampirkan paspor yang masih berlaku minimal 6 

bulan dan deposit Idr 5.000.000 / peserta + visa (jika ada). 

2.  Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan 

(deposit adalah non-refundable / tidak bisa dikembalikan kepada peserta).

3.  Pendaftaran atau pemesanan tempat yang dilakukan melalui telepon akan 

ditunggu pembayaran depositnya atau pelunasannya beserta paspor paling 

lambat 2 hari setelah tanggal pemesanan/pendaftaran.

4.  Pendaftaran yang dilakukan kurang dari 15 hari sebelum tanggal 

keberangkatan harus segera melunasi biaya tour.

BIAYA TOUR TERMASUK : 
1.  Tiket pesawat udara p.p kelas ekonomi  (non-endorsable, non-refundable 

dan non-reroutable berdasarkan group fare atau harga promosi lainnya).

2.  Penginapan di hotel-hotel bertaraf internasional berdasarkan 2 (dua) orang 

dalam satu kamar.

3.  Acara tour dan transportasi dalam bentuk rombongan beserta semua tiket 

masuk, sesuai acara perjalanan yang tercantum.

4.  Makan sesuai dengan keterangan yang tercantum di dalam acara 

perjalanan. (MP – Makan Pagi; MS – Makan Siang; MM – Makan Malam)

5.  Bagasi cuma-cuma maksimum 1 potong dengan berat maksimum 20 kg 

atau sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan yang dipakai dan 1 

handbag kecil untuk dibawa ke dalam kabin pesawat.

6. Satu buah tas cantik bagi setiap peserta.

7. Tour leader dari AVIA TOUR.

BIAYA TOUR TIDAK TERMASUK :
1.  Airport tax internasional, fuel surcharge, asuransi perjalanan dan tax 

lainnya yang berlaku di negara/tempat yang dikunjungi.

2.  Biaya pembuatan dokumen perjalanan seperti: paspor, visa, entry permit 

dan lain-lain.

3.  Pengeluaran pribadi selama perjalanan seperti : telepon, room service, 

laundry, mini bar, tambahan makanan dan minuman serta pengeluaran 

lainnya.

4.  Tour tambahan (optional tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan.

5. Hotel tambahan / up grade hotel dari yang sudah di atur dalam perjalanan

6. Asuransi perjalanan

7.  Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 20 kg).

8.  Biaya bea masuk bagi barang yang dikenakan bea masuk oleh bea cukai  

di Jakarta /negara-negara yang dikunjungi.

9.  Biaya single supplement bagi peserta yang menempati 1 kamar sendiri.

10.  Tips untuk pelayan restoran, porter di hotel dan airport yang dituju.

11.  Tips untuk lokal guide, pengemudi lokal dan tour leader

12.PPN 1%

PERUBAHAN & PERPANJANGAN 
1.  Deviasi diperbolehkan minimal 1 bulan sebelum tanggal keberangkatan  

atau sebelum tiket dikeluarkan dan biaya yang timbul akan dibebankan 

kepada peserta.

2. Dapat dilakukan apabila jumlah peserta yang berangkat dan yang pulang         

     telah memenuhi kuota dari ketentuan maskapai penerbangan.

2.  Pihak AVIA TOUR akan mengusahakan tetapi tidak menjamin konfirmasi 

pesawat, hotel dan sebagainya bila peserta  menghendaki perubahan atau 

perpanjangan (deviasi) dari jadwal paket tour semula.

4. Apabila perubahan & perpanjangan / deviasi / penambahan / penyimpangan      

    rute perjalanan telah disetujui, akan dikenakan biaya sesuai dengan        

   ketentuan maskapai penerbangan dan tidak dapat kembali ke jadwal semula.

5. Apabila permintaan deviasi tidak dapat disetujui oleh pihak maskapai       

    penerbangan, maka peserta akan kembali ke jadwal semula.

6.  Tidak ada pengembalian untuk peserta yang deviasi dengan acara 

mempersingkat jadwal paket tour.

7.  Tiket pesawat udara yang tidak terpakai tidak dapat diuangkan kembali 

(non-refundable).

PEMBATALAN
1.  Pembatalan yang dilakukan setelah pendaftaran sampai dengan 30 hari 

kalender sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan 

sebesar Idr 5.000.000 / peserta.

2.  Pembatalan yang dilakukan antara 29 sampai 15 hari kalender sebelum 

tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 50% dari 

harga tour.

3.  Pembatalan yang dilakukan antara 14 sampai 6 hari kalender sebelum 

tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 75% dari 

harga tour.

4.  Pembatalan yang dilakukan dalam 5 hari kalender sebelum tanggal 

keberangkatan sampai pada hari keberangkatan (no-show) akan dikenakan 

biaya  pembatalan sebesar 100% dari harga tour.

Biaya pembatalah di atas juga berlaku bagi peserta yang terlambat memberikan 

kelengkapan persyaratan visa dari batas waktu yang telah ditentukan oleh 

Avia Tour dan mengakibatkan peserta  tidak dapat berangkat tepat pada 

waktunya karena permohonan visanya masih diproses oleh kedutaan.

TANGGUNG JAWAB
AVIA TOUR selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan 

bertanggung jawab selama perjalanan, namun sebagai pelaksana;

AVIA TOUR DAN SELURUH AGEN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB 
DAN TIDAK BISA DITUNTUT ATAS

1.  Kecelakaan, kerusakan, kehilangan dan keterlambatan bagasi oleh 

maskapai penerbangan, hotel dan alat angkutan lainnya.

2.  Kegagalan, gangguan dan keterlambatan dari pesawat udara / kereta api 

/ alat angkutan lainnya yang menyebabkan kerugian waktu, tambahan 

biaya pergantian hotel, transportasi udara ataupun tidak digunakannya 

visa kunjungan yang telah dimiliki oleh peserta tour.

3.  Segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh ‘Force Majeur’.

4.  Pengembalian biaya tour, reservasi hotel, transportasi udara dan lain-

lain yang tidak terpakai yang disebabkan oleh ‘Force Majeur’.

5.  Perubahan acara perjalanan akibat dari bencana alam, kerusuhan dan 

lain sebagainya yang bersifat ’Force Majeur’.

6. Meninggalnya peserta akibat sakit yang diderita, kecelakaan dan lain-lain.

7. Dan sebab-sebab lain di luar kemampuan kami.

AVIA TOUR DAN SELURUH AGEN-AGEN BERHAK 
1.  Membatalkan tanggal keberangkatan apabila jumlah peserta kurang dari 

16 peserta dewasa.

2.  Meminta peserta tour untuk keluar dari rombongan apabila peserta tour 

yang bersangkutan mencoba membuat kerusuhan, mengacaukan acara 

tour, meminta dengan paksa dan memberikan informasi yang tidak benar 

mengenai acara tour dan lain-lain.

3.  Mengganti hotel-hotel yang akan digunakan ke hotel-hotel lain yang 

setaraf di kota terdekat apabila dalam periode tour di kota-kota yang 

dikunjungi sedang berlangsung pameran/konferensi atau hotel yang 

ditawarkan sedang penuh.

4.  Mengubah acara perjalanan (diputar) berdasarkan kondisi tiap-tiap 

penerbangan dan hotel di masing-masing kota/negara.

5.  Menunda tanggal keberangkatan yang dikarenakan oleh masalah 

’overbook’ maskapai penerbangan.

VISA 
Setiap kedutaan/konsulat mempunyai perbedaan ketentuan dalam hal 
persyaratan data penunjang serta lamanya pembuatan visa, namun kami dapat 
membantu Anda dalam proses permohonan pembuatan visa (kecuali untuk 
negara-negara tertentu Anda harus mengajukannya sendiri), namun AVIA TOUR 
tidak bertanggung jawab atas biaya-biaya tambahan maupun pengembalian 
uang dari biaya-biaya tour jika ternyata peserta tersebut mengalami deportasi 
atau penolakan dan wewenang imigrasi dengan alasan apapun, termasuk 
yang disebabkan oleh dokumen perjalanan yang tidak memenuhi syarat, 
karantina, peraturan-peraturan keimigrasian, hukum-hukum atau kebutuhan-
kebutuhan yang dapat menyebabkan gangguan/perusakan terhadap manusia 
dan benda-benda. SESUAI DENGAN KETENTUAN DARI KEDUTAAN, MAKA 
BIAYA VISA TETAP HARUS DIBAYARKAN WALAUPUN VISA DITOLAK.

PERMINTAAN KHUSUS
Jika ada permintaan khusus seperti menu makanan (vegetarian, diet dan lain-
lain), kamar yang bersebelahan/saling berhubungan, kursi tempat duduk di 
pesawat dan lain lain, harap memberitahukan ke pihak kami pada saat pemesanan 
tur (reservasi) karena permintaan khusus tersebut membutuhkan waktu 

untuk konfirmasi/ketersediaannya dari pihak hotel/penerbangan/restoran.

CATATAN
AVIA TOUR dan agen-agennya dapat sewaktu-waktu mengubah/menyesuaikan 
acara tour dan hotel dengan keadaan setempat, baik susunan maupun 
urutannya. 
-  DENGAN MEMBAYAR DEPOSIT BIAYA TOUR, ANDA DIANGGAP TELAH         
    MEMAHAMI DAN MENERIMA KONDISI DI ATAS.
- DENGAN MELANJUTKAN DAN MELAKUKAN RESERVASI SERTA            
   PEMBAYARAN DEPOSIT, MAKA ANDA DIANGGAP TELAH MEMAHAMI DAN         
   MENERIMA KONDISI DI ATAS INI.
-  SYARAT & KONDISI TOUR SELENGKAPNYA BERLAKU SESUAI DENGAN          
    YANG TERTERA DI DALAM BROSUR PRORAM TOUR AVIA / WEBSITE. 


