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T H E  D I A M O N D  E X P E R I E N C E
Admire the art of diamondpolishing in Amsterdam

GASSAN Diamonds, is located in a beautiful restored originally steam driven 

diamond factory and was built in 1879. In 2013 more than 400.000 visitors had 

a tour through the magni� cent diamond factory and in 2013 GASSAN also has 

been declared Best Family Business in the Netherlands by the Family Enterprise 

Foundation in partnership with KPMG.

Let a tour of  GASSAN Diamonds be the highlight of your trip;

 - Free guided tours

 - Tours 7 days a week, all year round 

    From 9.00 a.m. till 5.00 p.m.

 - Personal attention for individuals and groups

 - Exclusive in-house Rolex boutique

 - Diamonds mounted while you wait

 - Large jewelry and watch collection on premises with brands  

   Such as Chopard, IWC, Jaeger-LeCoultre, Longines, Omega, 

   Choices by DL and GASSAN 121

 - Parking for tour buses and mooring site

 - VAT refund for non EU residents

GASSAN 121

More than 10 years ago, at the family operated GASSAN Diamonds, perfecting 

the brilliant cut (also known as the Amsterdam Cut) resulted in the development 

of a breathtaking new cut with 121 facets: the GASSAN 121.

Following years of research, a new breathtaking cut for a diamond with 121 

facets for the pinnacle in re� ection was � nally developed. Compared with the 

traditional brilliant cut, the GASSAN 121 has an additional 16 facets on the top 

and an additional 48 facets on the underside of the diamond. � e result is the 

ultimate in brilliance. In other words: perfect beauty. 

T O  A R R A N G E  Y O U R  T O U R :  W W W. G A S S A N . C O M
GASSAN Diamonds   Nwe. Uilenburgerstraat 173 - 175  1011 LN Amsterdam  |  GASSAN Dam Square   Rokin 1-5 (Dam) 1012 KK Amsterdam 

GASSAN Boutique  P.C. Hoo� straat 84  1071 CB Amsterdam  |  GASSAN Schiphol   Dep. Lounges 1,2,3,4 & Arrivalhall 3  Schiphol Airport 

Goldsmith & diamonds polisherWatchmaker

GASSAN Diamonds Head Quarter, in the middle of Amsterdam
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15 DAYS | ICELAND and GREENLAND  
01 JAKARTA - OSLO
Malam hari para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno 
Hatta untuk bersama-sama berangkat menuju Oslo.

02 OSLO
Pagi hari setibanya di Oslo, Anda akan dijemput dan diajak untuk berorientasi 
sejenak dengan melewati Old Cathedral, The Royal Palace, Holmenkollen 
Ski Jump dan lainnya sebelum menuju hotel untuk beristirahat.   
(MS/MM)

03  OSLO – REYKJAVIK 
Dengan pesawat udara hari ini menuju REYKJAVIK yang merupakan 
ibukota Iceland. Setibanya di Keflavik Airport, Anda akan dijemput 
dan diajak mengunjungi BLUE LAGOON. Manjakan diri Anda dengan 
berendam di geothermal spa yang unik dengan air yang kaya mineral 
sambil menikmati pemandangan indah di sekelilingnya. Setelah itu 
Anda akan diantar untuk bersantap malam. Bermalam di Reykjavik atau 
Keflavik. (MP/MM)

04  REYKJAVIK - ILULISSAT   
Hari ini dengan pesawat udara Anda akan dibawa ke Ilullissat yang 
berada di Greenland bagian barat dan merupakan kota Icebergs yang 
menawarkan pemandangan yang dramatis. llulissat Icefjord masuk 
sebagai salah satu warisan budaya UNESCO. Setelah check-in di 
hotel dan makan siang dilanjutkan dengan tour yang akan membawa 
kita untuk menelusuri The Old Settlement Sermermiut Valley – desa / 
daerah tua dari suku Sermermiut. Daerah ini merupakan UNESCO’s 
World Heritage yang dilindungi keberadaannya secara internasional. 
Daerah Suku Sermermiut, 1.5 km arah selatan dari kota dikelilingi 
oleh gunung-gunung es terapung (icebergs) yang sangat indah. Budaya 
suku Inuit yang berbeda-beda telah tinggal di daerah ini selama 400 
tahun terakhir. Oleh karena itu Anda akan mempunyai kesempatan 
untuk menikmati dan mengalami kehidupan di masa lampau suku ini 
yang masih hidup dan dipertahankan di jaman modern. (MP/MS/MM) 

05 ILULISSAT ( GLACIER EQI )
Setelah menikmati makan pagi di Hotel, Anda akan berangkat untuk 
perjalanan seharian penuh dengan kapal laut menuju ke EQI SERMIA  
GLACIER (gunung es). Glacier Eqi adalah salah satu Glacier di 
ilulissat tempat Anda sering bosa melihat runtuhnya gunung es. Jam 
keberangkatanakan di informasikan oleh lokal guide sehari sebelumnya, 
Perjalanan hari ini akan ditempuh selama sekitar delapan jam dengan 
menggunakan kapal laut yang modern dan aman. Eqi Glacier terletak 
sekitar 80 km di arah utara ilullissat dan merupkan satu tempat yang 
paling indah di Greenland. Anda bisa menikmati keindahan gunung 
es ini dari jarak yang sangat dekat dikarenakan kapal akan berlayar 
tepat di depan gunung es ini selama sekitar satu jam. Anda juga akan 
mempunyai kesemptan untuk menyaksikan proses alami pembentukan 
batu-batu es menjadi patung yang indah. Luas ukuran depan gunung es 
tersebut sekitar 3,4 KM lebarnya. Gunung es ini melakukan pergerakan 
alami yang sangat aktif dan pergerakan ini menimbulkan suara yang 
sangat menakjubkan, Anda juga akan menyaksikan batu-batu es 
berjatuhan ke dalam air - ini merupakan pemandangan yang sangat 
unik dan mengesankan. Makan siang disediakan di atas kapal secara 
prasmanan sederhana. Selesai tour kembali ke ilullissat dan makan 
malam di hotel. (MP/MS/MM)

06  ILULISSAT – REYKJAVIK 
Pagi hari Anda akan memiliki waktu bebas sebelum dengan pesawat 
udara kembali ke Reykjavik. Setibanya di Reykjavik, Anda akan diantar 
menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MM)

07 REYKJAVIK - GOLDEN CIRCLE - SELFOSS
Pagi hari Anda akan diajak untuk mengikuti GOLDEN CIRCLE TOUR, 
dimulai dengan menuju Geysir untuk melihat satu dari STROKKUR 
GEYSER yang paling aktif, yang dapat menyembur hingga 30m tingginya. 
Kemudian melihat GULFOSS WATERFALL yang merupakan salah satu 
air terjun tercantik di Iceland. Anda dapat melihat gemuruh ribuan ton 

air es menuruni air terjun ke jurang yang dalam. Setelah itu menuju 
Unesco Heritage Site THINGVELLIR, danau terbesar di pulau ini yang kini 
merupakan National Park dan tempat parlemen kuno bertemu selama 
berabad-abad di tepi danau. Selanjutnya Anda akan berpetualang 
mengendarai snowmobile di sekitar gunung es Langjökull. Bermalam di 
Selfoss atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

08  SELFOSS - SELJALANDSFOSS - SKOGAR – VIK - 
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR  

Hari ini Anda akan diajak ke air terjun Skogarfoss sambil menikmati 
formasi tebing yang unik dan mengesankan. Tempat pemberhentian 
selanjutnya adalah air terjun Seljalandfoss. Setelah itu perjalanan 
dilanjutkan ke Dyrholaey Cliffs, Anda bisa menikmati pemandangan 
batu-batu lahar dari ledakan gunung berapi di masa lampau dipadu 
dengan keindahan dari rumput-rumput hijau dan gunung-gunung. 
Dilanjutkan ke Vik untuk mengeksplorasi daerah Islandia bagian selatan 
dengan pemandangan gunung es, pantai dengan lahar hitam ( Black 
Beach ). Bermalam di Kirkjubaejarklaustur. (MP/MS/MM)

09  KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - SKAFTAFELL- 
JOKULSARLON – VATNAJOKULL – 
BREIODALSVIK 

Tour hari ini Anda akan mengunjungi Taman Nasional Skaftafell dengan 
keindahan alaminya dan salah satu dari tiga taman nasional di Iceland. 
Kemudian meninggalkan Skaftafell menuju Glacier Lagoon Jokulsarlon 
dan mengikuti cruise selama 30 menit melihat  gunung  es  terapung  
yang  besar. Tidak ketinggalan Anda akan diajak untuk mencoba 
super jeep tour di area Joklasel. Bermalam di Breiodalsvik atau kota 
sekitarnya. (MP/MS/MM) 

10  BREIODALSVIK - MYVATN - AKUREYRI
Setelah santap pagi di hotel, Anda akan diajak untuk berorientasi 
sejenak dan menikmati keindahan Danau Myvatn serta melihat kawah 
gunung berapi Krafla. Kemudian mengunjungi Godafoss Waterfall yang 
indah sebelum melanjutkan perjalanan menuju Akureyri. (MP/MS/MM) 
11AKUREYRI - GLAUMBAER – HAFNARFJORDUR    
    - REYKJAVIK
Pagi ini Anda akan diajak untuk mengunjungi Glaumbaer Farm - salah 
satu contoh rumah tradisional dari awal abad ke-19. Anda berkesempatan 
untuk menikmati makan malam ala Viking di Hafnarfjordur sebelum 
menuju Reykjavik untuk bermalam. (MP/MS/MM) 
12 REYKJAVIK 
Berkeliling di kota Reykjavik, Anda akan di ajak untuk melewati 
Hall Grimms Cathedral, The Perlan Building, The Hofdi House, City 
Hall, dll.  Kemudian dilanjutkan untuk melihat ikan paus dengan 
mengikuti Whale Watching Cruise. Local Guide dan kapten kapal 
akan memandu peserta dengan menjelaskan dan memperkenalkan 
berbagai hal mengenai ikan paus dan habitatnya. (MP/MS/MM) 

13 REYKJAVIK - PARIS
Hari ini dengan pesawat udara menuju kota mode Paris. Setibanya acara 
bebas untuk Anda yang dapat dipergunakan berbelanja atau mengikuti 
Optional Tour. (MP)

14 PARIS - JAKARTA
Hari ini Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke 
Tanah Air. Bermalam di pesawat. (MP).

15 JAKARTA
Hari ini tiba di Jakarta. Dengan demikian berakhirlah perjalan tour ini. 
Terimakasih atas partisipasi Anda bersama AVIA TOUR dan sampai 
jumpa pada acara tour lainnya.

Ilulissat Icefjord
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12 DAYS | EUROPE BALTIC plus SANTA CLAUS VILLAGE  
   with ARCTIC CIRCLE TOUR
01 JAKARTA - VILNUS
Sore hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta untuk bersama-sama melakukan penerbangan menuju 
kota tujuan pertama Vilnius. Bermalam di pesawat.

02 VILNUS
Siang hari ini Anda akan tiba di Vilnius ibukota Lituania. Setibanya Anda 
akan diajak untuk berorientasi kota Vilnius dengan melewati Cathedral 
Square Katedral yang terletak di jantung kota tua Vilnius yang menjadi 
Ikon Vilnius, dan Gereja St Anna. Bermalam di Vilnius. (MS/MM)

03 VILNIUS – TRAKAI – RIGA
Tour hari ini dimulai menuju TRAKAI untuk mengunjungi Trakai 
Castle, bekas tempat tinggal pemimpin dan bangsawan Lithuania yang 
dibangun pada abad ke-14 di tengah pulau yang terletak di atas DANAU 
GALVE, yang sering disebut sebagai Istana Air karena konstruksinya 
yang mengejutkan. Bermalam di Riga. (MP/MM)

04 RIGA 
City tour di kota yang paling besar diantara negara-negara BALTIC 
ini dimulai dengan city tour dengan berjalan kaki di OLD TOWN yang 
juga merupakan kota warisan budaya Unesco yang sangat artistik 
dengan bangunanbangunan yang sudah berusia 800 tahun dengan gaya 
arsitektur Art Nouveau serta gereja-gereja bergaya gothic dan Baroque, 
melewati House of The Blackheads, Dome Cathedral St. Mary the 
Virgin (gereja terbesar di Baltic yang dibangun abad 13), Swedish Gate, 
Powder Tower (satu satunya menara asli yang masih utuh di tembok 
kota yang sekarang dipakai sebagai Museum Militer), RIGA CASTLE yang 
dijadikan istana presiden dan museum sejarah Latvia. (MP/MS/MM)

05 RIGA - TALLINN 
Setelah bersantap pagi, Anda akan menuju Tallinn ibukota Estonia, 
pusat kota historis di Tallinn yang merupakan sebuah warisan dunia 
yang dilindungi oleh UNESCO sejak tahun 1997. Bermalam di Tallinn 
(MP/MS/MM)

06 TALLINN
Tour hari ini Anda akan diajak photostop di KRADIORG PALACE, kemudian 
mengunjungi Rocca-Al-Mare Ethnographical Open Air Museum untuk 
melihat berbagai rumah bangsa Estonia dengan berbagai arsitekturnya. 
Dilanjutkan dengan berjalan kaki di OLD TOWN yang merupakan 
kota warisan budaya Unesco, melewati Viru Gate dan Viru Street. 
Selanjutnya Acara bebas untuk Anda, Anda dapat memanfaatkan waktu 
untuk berbelanja. (MP/MM)

07 TALLINN - HELSINKI
Perjalanan hari ini dilanjutkan menuju kota Helsinki dengan kapal ferry. 
Helsinki merupakan ibukota sekaligus kota terbesar di Finlandia, Kota 
ini terletak di bagian selatan Finlandia, di tepi Teluk Finlandia dan Laut 
Baltik. Bermalam di Helsinki. (MP/MM)

08 HELSINKI - ROVANIEMI
Hari ini Anda akan diajak city tour kota Helsinki dengan mengunjungi GEREJA 
TEMPELLIAUKIO, gereja yang dibangun di dalam batu karang, melewati 
Parliament House, Market Square, Sibelius Monument dan lainnya. Malam 
hari perjalanan dilanjutkan menuju Rovaniemi ibukota dari Lapland yang 
terkenal sebagai rumah dari Santa Clause dengan kereta. Bermalam di kereta 
api. (MP/MS/MM)

09 ROVANIEMI
Pagi hari ini Anda akan tiba di Rovaniemi, ibukota dari Lapland yang 
terkenal sebagai rumah dari Santa Clause, Rovaniemi merupakan 
kota yang terletak di sebelah utara Finlandia. Setibanya Anda akan 
langsung kami ajak untuk mengunjungi SANTA CLAUS VILLAGE. Anda 
akan mengunjungi Santa Claus Office dan bertemu dengan Santa 
Claus, dongeng yang menjadi nyata. Setelah itu Anda akan diajak untuk 
melintasi garis batas imajiner dan masuk ke dalam lingkaran bernama 
Arktik, Anda akan mendapatkan sertifikat melintasi Arctic Circle. 
Setelah itu acara bebas untuk Anda berburu souvenir atau mengunjungi 
Santa Claus Post Office dan mengirimkan kartu pos ke orang-orang 
tercinta (Optional). Bermalam di Rovaniemi. (MP/MS/MM

10 ROVANIEMI - HELSINKI 
Setelah menikmati santap pagi, Anda akan mengunjungi Ranua Wildlife 
Park yang merupakan kebun binatang paling utara di dunia. Anda 
dapat melihat berbagai macam binatang khas kutub seperti beruang, 
serigala, rubah kutub, rusa salju dan binatang lainnya. Sore hari Anda 
akan diantar menuju stasiun untuk perjalanan menuju Helsinki dengan 
menggunakan kereta. Bermalam di kereta api. (MP/MS/MM)

11 HELSINKI - JAKARTA
Pagi hari ini Anda akan tiba di Helsinki. Anda akan diajak bersantap 
siang, setelah itu acara bebas untuk Anda sampai tiba saatnya Anda 
akan diantar menuju bandara untuk penerbangan kembali ke Tanah Air.

12 JAKARTA
Sore hari ini tiba kembali di Jakarta yang merupakan akhir dari 
perjalanan tour bersama AVIA TOUR. Terima kasih atas partisipasi Anda 
dan sampai jumpa pada acara tour lainnya.

Husky Sledge

House of the Blackheads Castle Santa Claus Village

14 DAYS | JOURNEY TO NORTH CAPE with FAROE ISLAND
01 JAKARTA - COPENHAGEN
Malam ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-
Hatta untuk penerbangan dengan kota tujuan pertama COPENHAGEN. 
Bermalam di pesawat.

02 COPENHAGEN
Pagi hari setibanya di Copenhagen, Anda akan dijemput dan 
langsung diajak city tour dengan photostop di ROYAL AMALIENBORG 
MUSEUM, melewati TIVOLI GARDEN dan melihat patung perunggu 
The Little Mermaid yang terinspirasi dari cerita penulis dongeng 
Denmark terkenal, Hans Christian Andersen. Selanjutnya Anda diajak 
mengunjungi ROSENBORG CASTLE, istana bergaya Renaissance yang 
awalnya dibangun sebagai rumah musim panas negara pada tahun 
1606. Apabila waktu memungkinkan, Anda diajak berbelanja di Strøget 
area. Bermalam di Copenhagen. (MM)

03 COPENHAGEN - TORSHAVN 
Setelah santap pagi, Anda akan diantar menuju ke Airport untuk 
penerbangan ke Torshavn, ibukota sekaligus kota terbesar di Kepulauan 
Faroe. Setibanya, Anda akan diajak berorientasi kota sejenak dengan 
Photostop di Mulafossur Waterfall, sebuah Air Terjun yang terlihat 
seperti sesuatu yang keluar dari dongeng yang jatuh dari ladang hijau 
subur ke laut di bawahnya. Setelah makan malam, Anda akan diantar 
menuju ke hotel untuk beristirahat. Bermalam di Torshavn atau kota 
sekitarnya. (MP/MM)

04 TORSHAVN - KRIKJUBOUR - TORSHAVN 
Pagi ini Anda akan diajak walking tour menuju The Old Part of Town 
Tinganes yang merupakan lokasi bersejarah di kepulauan Faroe. Setelah 
itu menuju The Old Cultural Centre of Faroes di Krikjubour. Hingga 
waktunya, Anda akan diantar kembali menuju hotel untuk beristirahat 
dan bermalam. (MP/MS/MM)
 
05 TORSHAVN - SAKSUN - GJOGV - TORSHAVN
Hari ini Anda akan diajak tour Island of Eysturey, Anda dapat menikmati 
pemandangan pulau-pulau cantik di sekitar Faroe Island. Bermalam di 
Torshavn atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)
 
06 TORSHAVN – TRONDHEIM 
Pagi hari ini setelah sarapan pagi, Anda akan langsung menuju ke 
Airport untuk penerbangan ke kota TRONDHEIM. Setibanya, Anda akan 
diajak berorientasi kota sejenak dengan melewati Nidaros Cathedral, 
Rockheim, museum nasional Norwegia untuk musik populer dari tahun 
1950 hingga sekarang, Old Town Bridge dan lain-lain. Bermalam di 
Trondheim atau kota sekitarnya.(MP/MM)

07 TRONDHEIM - MOSJOEN 
Dengan bus menuju kota Mosjoen. Setibanya Anda akan diajak city tour 
melewati Historical Sjoegata Street & Dolstad Church. Setelah itu diantar 

menuju hotel untuk beristirahat. Bermalam di Mosjoen atau kota sekitarnya. 
(MP/MS/MM)

08 MOSJOEN – BOGNES – SKARBERGET - NARVIK 
Dengan bus menuju kota Bognes. Setibanya dengan kapal ferry menuju 
kota Skarberget, di perjalanan Anda dapat meikmati pemandangan 
alam yang sangat indah. Setelah itu menuju Narvik untuk bermalam. 
Bermalam di Narvik atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

09 NARVIK - OLDERDALEN - ALTA 
Dengan bus menuju kota Alta. Anda akan diajak singgah sejenak di 
Olderdalen. Anda akan menikmati makan siang sambil menikmati 
kecantikan kota ini. Bermalam di Alta atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

10 ALTA - HONNINGSVAG
Pagi ini, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Honningsvag, 
merupakan kota paling utara di Norwegia yang terletak di Nordkapp 
Municipality di daerah Finnmark. Setibanya, Anda diajak berorientasi 
kota dengan mengunjungi North Cape Hall, Simbol dari Kota Nordkapp 
yang berada di atas tebing masif, 307 m di atas permukaan laut, dan 
menandai ujung paling utara Eropa. Bermalam di Honningsvag atau 
kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

11 HONNINGSVAG - KIRKENES
Setelah santap pagi, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju 
Kota Kirkenes, sebuah kota di bagian Utara Norwegia.  Setibanya di 
Kirkenes, Anda akan langsung diajak untuk KING CRAB SAFARI TOUR 
dimana Anda akan menuju Danau dengan menggunakan Riverboat 
untuk menangkap kepiting (Bila waktu dan cuaca memungkinkan). 
Bermalam di Kirkenes atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

12 KIRKENES - OSLO 
Dengan pesawat menuju kota Oslo. Setibanya acara bebas untuk Anda 
menikmati kota sambil berbelanja. Setelah itu menuju hotel untuk 
beristirahat. Bermalam di Oslo atau kota sekitarnya. (MP/MM)

13 OSLO - JAKARTA
Pagi hari ini Anda akan diantar ke Airport untuk penerbangan kembali ke 
Tanah Air. Bermalam di pesawat. (MP)

14 JAKARTA
Hari ini Anda telah tiba kembali di Jakarta yang merupakan akhir dari 
perjalanan tour bersama AVIA TOUR. Semoga perjalanan ini membawa 
kesan manis untuk Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai 
jumpa pada acara tour lainnya.

Honningsvag
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12 DAYS | NORTHERN EUROPE with
   SANTA CLAUS VILLAGE and AURORA CABINS  
   plus ACTIVITIES
01 JAKARTA - OSLO
Malam hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta untuk penerbangan bersama-sama menuju kota tujuan 
pertama OSLO, ibu kota Norwegia. Bermalam di pesawat.

02 OSLO
Siang hari ini Anda telah tiba di Oslo. Setibanya, Anda akan diajak city 
tour kota Oslo sejenak dengan photostop di VIGELAND SCULPTURE 
PARK, kemudian melewati CITY HALL, Old Cathedral, The Royal Palace 
dan lainnya. Hingga waktunya, Anda akan diantar menuju hotel untuk 
beristirahat dan bermalam. Bermalam di Oslo. (MM)

03 OSLO - KIRKENES 
Hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Kirkenes 
dengan pesawat udara. Kirkenes merupakan sebuah kota yang terletak 
di terletak di bagian utara Norwegia. Setibanya, Anda akan langsung 
diantar menuju hotel. Bermalam di Kirkenes atau kota sekitarnya. 
(MP/MM)

04 KIRKENES - SAARISELKA
Acara pada pagi hari ini Anda akan diajak untuk “King Crab Safari”. Anda 
dapat menikmati berpetualang memancing, memasak & memakan King 
Crab. Dengan kereta luncur yang ditarik oleh snow mobile, Anda akan 
menuju tempat mengambil King Crab yang sudah masuk dalam jebakan 
di dalam lubang es. Setelah itu dengan bus menuju Saariselka, sebuah 
desa yang terletak di daerah pegunungan di utara Finlandia. Setibanya, 
Anda akan langsung diantar menuju hotel untuk beristirahat. Bermalam 
di Saariselka atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)
 
05 SAARISELKA
Petualangan hari ini Anda akan kami ajak untuk mencoba menaiki 
kendaraan yang ditarik oleh rusa kutub (Reindeer Express by Sleigh), 
menjadi pengalaman yang menakjubkan dan sangat berkesan untuk 
Anda (Bila cuaca memungkinkan). Hingga waktunya, Anda akan diantar 
menuju Northern Lights Village untuk beristirahat dan menikmati 
keindahan desa Saariselka dan Aurora yang menari di atas langit (bila 
cuaca memungkinkan) dari kamar (Aurora Cabins) yang menakjubkan. 
(MP/MS/MM)
 
06 SAARISELKA - ROVANIEMI - KEMI
Setelah menikmati santap pagi, dengan bus, Anda akan melanjutkan 
perjalanan menuju Kemi. Kemi adalah kota dan kotamadya Finlandia dan 
merupakan bagian dari wilayah Lapland. Singgah sejenak di Rovaniemi 
untuk menikmati santap siang. Setibanya di Kemi, Anda akan langsung 
diantar menuju hotel untuk beristirahat dan bermalam. Bermalam di 
Kemi atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

07 KEMI 
Tour hari ini, Anda akan diajak mengikuti ICEBREAKER CRUISE, dengan 
kapal penghancur es, Anda akan diajak mengelilingi lautan baltik yang 
membeku. (MP/MS/MM)

08 KEMI - RANUA - ROVANIEMI 
Setelah menikmati santap pagi, Anda akan mengunjungi RANUA 
WILDLIFE PARK yang merupakan kebun binatang paling utara di 
dunia. Anda dapat melihat berbagai macam binatang khas kutub 
seperti beruang, serigala, rubah kutub, rusa salju dan binatang lainnya. 
Setibanya di Rovaniemi, Anda akan langsung diantar menuju hotel untuk 
beristirahat dan bermalam. (MP/MS/MM)

09 ROVANIEMI - HELSINKI 
Rovaniemi merupakan ibukota dari Lapland yang terkenal sebagai 
rumah dari Santa Clause dan kota yang terletak di sebelah utara 
Finlandia. Pagi ini Anda akan mengunjungi SANTA CLAUS VILLAGE. 
Anda akan mengunjungi Santa Claus Office dan bertemu dengan Santa 
Claus (jika waktu memungkinkan). Setelah itu Anda akan diajak untuk 
melintasi garis batas imajiner dan masuk ke dalam lingkaran bernama 
Arktik, Anda akan mendapatkan sertifikat melintasi Arctic Circle. Sore 
hari dengan kereta api kembali menuju Helsinki. Bermalam di kereta. 
(MP/MS/MM)

10 HELSINKI
Pagi hari ini Anda telah tiba di Helsinki. Setibanya, Anda akan dijemput 
dan langsung diajak city tour di kota Helsinki dengan mengunjungi 
GEREJA TEMPELLIAUKIO, gereja yang dibangun di dalam batu karang. 
Anda juga akan diajak untuk photostop di FINLANDIA HALL. Setelah itu 
melewati Parliament House, Market Square, Sibelius Monument dan 
lainnya. Bermalam di Helsinki. (MP/MS/MM)

11 HELSINKI - JAKARTA
Hari ini waktu bebas untuk Anda berbelanja atau menikmati kecantikan 
kota ini. Hingga waktunya, Anda akan diantar menuju Airport untuk 
penerbangan kembali ke Tanah Air. Bermalam di pesawat. (MP)

12 JAKARTA 
Siang hari ini tiba kembali di Jakarta yang merupakan akhir dari 
perjalanan tour bersama AVIA TOUR. Terima kasih atas partisipasi Anda 
dan sampai jumpa pada acara tour lainnya.

Northern Lights Village

10 DAYS | EUROPE BALTIC
01 JAKARTA – VILNIUS
Malam hari ini para peserta diharapkan sudah berkumpul di Bandara 
Internasional Soekarno – Hatta untuk penerbangan dengan kota 
tujuan pertama VILNIUS. Bermalam di pesawat 

02 VILNIUS 
Sore hari ini tiba di VILNIUS, Ibukota Lithuania sejak abad ke-13 dan 
kota yang kaya akan kebudayaan, karena pengaruh dari pendudukan 
Russia, Yahudi, Islam, Swedden dan kebudayaan Lithuania sendiri, 
sehingga ditetapkan sebagai kota warisan budaya Unesco. Anda akan 
dijemput dan diajak untuk bersantap malam sebelum menuju hotel 
untuk beristirahat. (MM)

03 VILNIUS - KAUNAS – VILNIUS
Denagn bus perjalanan hari ini dilanjutkan menuju kota 
KAUNAS yang merupakan kota terbesar kedua di Lithuania 
dan berhenti sejenak untuk melihat BALAI KOTA, GEREJA 
HOLY CROSS, CATHEDRAL dan bekas reruntuhan KAUNAS 
CASTLE. Selesai tour kembali ke Vilnius untuk bermalam..  
(MP/MS/MM)

04 VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS
Hari ini Anda akan kami ajak menuju TRAKAI, untuk mengunjungi 
TRAKAI CASTLE, bekas tempat tinggal pemimpin dan bangsawan 
Lithuania yang dibangun pada abad ke-14 di tengah pulau yang 
terletak di atas DANAU Galve, yang sering disebut sebagai Istana 
Air karena konstruksinya yang mengejutkan. Kemudian Anda diajak 
untuk mengunjungi / melewati pintu gerbang GATE OF DAWN dan 
PETER & PAUL CHURCH yang bergaya Baroque dengan dekorasi 
interior serta ukiran-ukirannya yang sangat mengagumkan. 
Kemudian dengan berjalan kaki ke OLD TOWN, kota warisan budaya 
yang ditetapkan UNESCO, melewati ROYAL PALACE, CATHEDRAL 
SQUARE, bangunan-bangunan bergaya gothic abad ke-16, melewati 
PRESIDENTIAL PALACE, ST. ANNE’S CHURCH dengan bangunan 
bergaya gothic ini terbuat dari keramik dengan dominan warna 
merah, AMBER MUSEUM GALLERY, TOWN HALL dan lain lain. 
(MP/MS/MM)

05 VILNIUS – SIAULIAI – RUNDALE – RIGA 
Perjalanan hari ini akan dilanjutkan ke kota SIAULIAI untuk melihat HILL 
OF CROSSES, bukit yang dipenuhi dengan salib–salib sebagai simbol 
kebahagiaan sesuai kepercayaan mereka. Kemudian menuju kota 
RUNDALE di Latvia, untuk mengunjungi RUNDALE PALACE yang sangat 
anggun dan bergaya baroque, dibangun oleh arsitek terkenal Italian–
Russian. Setelah itu menuju ibukota Latvia, Riga untuk bermalam.  
(MP/MS/MM) 

06 RIGA 
Anda hari ini akan diajak city tour di kota yang paling besar diantara 
negara-negara Baltic ini dimulai dengan mengunjungi kota JURMALA, 
kota wisata pantai di Teluk Riga dengan villa-villa yang terbuat dari 
kayu dan penuh ukiran ukiran tahun 1900-an yang sangat menawan. 
Anda berkesempatan mengitari sepanjang JOMAS PEDESTRIAN 
yang penuh dengan cafe-cafe dan toko souvenir.  Selanjutnya city 
tour dengan berjalan kaki di OLD TOWN yang juga merupakan kota 

warisan budaya Unesco yang sangat artistik dengan bangunan- 
bangunan yang sudah berusia 800 tahun dengan gaya arsitektur Art 
Nouveau serta gereja-gereja bergaya gothic dan Baroque, melewati 
TOWN HALL, HOUSE OF THE BLACKHEADS, DOME CATHEDRAL 
ST. MARY THE VIRGIN (gereja terbesar di Baltic yang dibangun 
abad 13), THE THREE BROTHERS (rumah tertua di Riga), SWEDISH 
GATE, POWDER TOWER (satu satunya menara asli yang masih utuh 
di tembok kota yang sekarang dipakai sebagai Museum Militer), 
BIG & SMALL  GUILD HOUSE, THE CAT HOUSE, RIGA CASTLE yang 
dijadikan istana presiden dan museum sejarah Latvia, melewati 
FREEDOM MONUMENT, CITY PARK, OPERA HOUSE dan lain-lain.  
(MP/MS/MM)

07 RIGA – SIGULDA – TALLINN 
Setelah bersantap pagi menuju  SIGULDA, untuk  mengunjungi NEW 
SIGULDA CASTLE yang dibangun sebagai rumah untuk keluarga 
Pangeran Russia, Kropotkin. Kastil dibangun pada akhir abad ke-
19 dan terletak di Sigulda, Latvia. Setelah itu menuju kota TALLINN 
yang merupakan ibukota negara Estonia untuk bermalam. 
(MP/MS/MM)

08 TALLINN 
Hari ini Anda akan diajak mengunjungi / melewati KRADIORG 
PALACE, bekas istana Peter The Great yang sekarang dipakai 
sebagai Art Museum of Estonia dan tempat tinggal Presiden Estonia, 
RUSSALKA MONUMENT, ROCCA-AL-MARE ETHNOGRAPHICAL 
OPEN AIR MUSEUM untuk melihat berbagai rumah bangsa Estonia 
dari kalangan miskin hingga kaya dengan berbagai arsitekturnya. 
Dilanjutkan dengan berjalan kaki di OLD TOWN yang merupakan kota 
warisan budaya Unesco, melewati VIRU GATE dan VIRU STREET, 
TOWN HALL, menuju TOOMPEA HILL untuk melihat Tembok kota, 
TOOMPEA CASTLE, sekarang digunakan sebagai gedung parlemen, 
CATHEDRAL ALExANDER NEVSKY yang terkenal dengan keunikan 
bangunannya, TOOMKIRIK (Dome Cathedral), ST. OLAF’S CHURCH, 
ST. CATHERINE ALLEY dan lain-lain.  (MP/MS/MM)

09 TALLINN – JAKARTA   
Setelah bersantap pagi Anda akan diantar ke Airport untuk 
penerbangan kembali ke Tanah Air. (MP/--) 

10 JAKARTA   
Sore hari ini tiba kembali di Jakarta yang merupakan akhir dari 
perjalanan tour bersama AVIA TOUR. Semoga perjalanan ini 
membawa kesan manis untuk Anda. Terima kasih atas partisipasi 
Anda dan sampai jumpa pada acara tour lainnya.

Riga
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01 JAKARTA - STOCKHOLM 
Hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno–
Hatta untuk bersama-sama berangkat menuju Stockholm. Bermalam 
di pesawat.

02 STOCKHOLM 
Hari ini tiba di Stockholm, Anda akan dijemput dan langsung diajak 
city tour mengunjungi VASA SHIP MUSEUM, kemudian melewati CITY 
HALL - gedung tempat perjamuan makan malam hadiah Nobel dengan 
Gold dan Blue Room-nya, ROYAL PALACE, Old Town asal mula kota 
Stockholm, Concert Hall dan lainnya. Bermalam di Stockholm. (MS/MM)

03 STOCKHOLM - KARLSTAD - HAMAR
Pagi hari Anda akan melanjutkan perjalanan dengan meninggalkan 
Stockholm menuju ke HAMAR, melalui kota KARLSTAD adalah sebuah 
kota di Sungai Klarälven di Värmland County, Swedia. Terkenal dengan 
Danau Vänern di sebelah selatan, dihiasi dengan pulau-pulau kecil. 
Bermalam di Hamar atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

04 HAMAR - FLAM - GUDVANGEN - FLAM
Setelah santap pagi, melanjutkan perjalanan ke kota FLAM sebuah desa 
di barat daya Norwegia, di daerah yang dikenal dengan fjordnya, berada 
di ujung Aurlandsfjord, sebuah cabang Sognefjord yang luas. Setibanya 
Anda akan diajak orientasi kota dan kemudian dengan Fjord Cruise 
menuju GUDVANGEN sebuah desa di kotamadya Aurland di daerah 
Sogn og Fjordane, Norwegia. Selama perjalanan Anda akan menikmati 
pemandangan alam yang sangat indah. Bermalam di Flam / Voss atau 
kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

05 FLAM - BERGEN
Pagi hari dengan panoramic train menuju kota MYRDAL / VOSS 
dan dilanjutkan dengan bus menuju BERGEN yang merupakan kota 
yang paling indah dan asri di Norwegia. Setibanya Anda akan diajak 
berorientasi kota dan dengan FLOYBANEN FUNICULAR melihat 
keindahan kota Bergen dari atas. Bermalam di Bergen. (MP/MS/MM)

06 BERGEN - GEILO - OSLO
Tour hari ini dilanjutkan menuju OSLO ibu kota Norwegia, berada di 
pantai selatan negara itu di kepala Oslofjord. Tempat ini terkenal dengan 
ruang hijau dan museumnya, dengan melalui kota GEILO. Setibanya 
Anda langsung diantar menuju hotel untuk beristirahat. Bermalam di 
Oslo. (MP/MS/MM)

07 OSLO - COPENHAGEN
Setelah menikmati santap pagi, Anda akan diajak city tour 
mengunjungi VIGELAND SCULPTURE PARK dan CITY HALL, melewati 
Old Cathedral, The Royal Palace dan lainnya. Selanjutnya Anda akan 
melanjutkan perjalanan menuju Copenhagen dengan kapal dan 
bermalam di kapal. (MP/MS/MM)

08 COPENHAGEN - JAKARTA 
Pagi hari ini tiba di Copenhagen, Anda langsung diajak city tour 
dengan photostop di ROYAL AMALIENBORG MUSEUM, melewati 
TIVOLI GARDEN dan melihat patung perunggu The Little Mermaid 
yang terinspirasi dari cerita penulis dongeng Denmark terkenal, Hans 
Christian Andersen. Selanjutnya Anda diajak melihat ROSENBORG 
CASTLE, istana bergaya Renaissance yang awalnya dibangun sebagai 
rumah musim panas negara pada tahun 1606. Kemudian anda diantar 
menuju airport untuk penerbangan kembali ke Tanah Air. Bermalam 
di pesawat. (MP/MS)

09 JAKARTA
Tiba di Jakarta. Dengan demikian, berakhirlah acara perjalanan 
bersama AVIA TOUR. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis 
untuk Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda dan semoga berjumpa 
kembali di acara tour lainnya.

9 DAYS | COUNTRIES OF SCANDINAVIA

Copenhagen

15 DAYS | RUSSIA SCANDINAVIA
01 JAKARTA - MOSCOW
Pagi hari ini para peserta berkumpul di Bandara International 
Soekarno–Hatta untuk bersama-sama berangkat menuju Moscow. 
MOSCOW merupakan ibukota Federasi Rusia dan juga merupakan pusat 
politik, ekonomi, budaya, dan juga sains utama di negara tersebut. Kota 
Moskow juga dikenal sebagai kota berpenduduk terbanyak di Rusia dan 
Eropa. Bermalam di pesawat..

02 MOSCOW
Siang hari ini Anda akan tiba di Moscow. Setibanya Anda akan diajak 
city tour dengan mengunjungi / melewati RED SQUARE, alun-alun 
terbesar dan paling terkenal di Rusia dan ST. BASIL CATHEDRAL - 
karya arsitektur Moskow yang paling terkenal. Setelah itu Anda dapat 
menyaksikan pertunjukan CIRCUS yang spektakuler (apabila circus 
tutup, akan diganti dengan show lainnya). Bermalam di Moscow. (MM)

03 MOSCOW 
Tour hari ini dilanjutkan dengan mengunjungi ARMOURY CHAMBER 
bagian dari kompleks Istana Grand Kremlin, salah satu museum 
tertua di Moskow dan The Moscow Kremlin - terletak di jantung kota 
Moskow, Benteng Kremlin bertengger cantik di sebelah Sungai Moskow. 
Sisi timurnya menghadap ke Red Square atau Lapangan Merah, yang 
bersama-sama dengan Benteng Kremlin menjadi Situs Warisan Dunia 
UNESCO. Komplek ini dulunya menjadi tempat tinggal para Tsar, 
sekarang menjadi kantor resmi Presiden dari Federasi Rusia, Melewati 
LENIN MAUSOLEUM dan melihat IVAN’S BELL TOWER. Selanjutnya 
Anda diajak mengunjungi Moscow Metro, stasiun yang terkenal dengan 
kemewahannya. Anda juga akan menaiki metro yang merupakan 
transportasi umum di kota Moscow. (MP/MS/MM)

04 MOSCOW - ST. PETERSBURG  
Dengan kereta api hari ini menuju ST. PETERSBURG yang dikenal 
sebagai “The Venice of the North”. Kanal, jembatan, dan bangunan 
Rennaisance menyatu dengan lanskap nan hijau. Setibanya Anda akan 
diajak mengunjungi ISTANA PETRODVORETS (PETERHOF), bekas 
istana musim panas kaisar Rusia. Bermalam di St Petersburg. (MP/MS/
MM)
 
05 ST. PETERSBURG - HELSINKI
Pagi hari Anda diajak mengunjungi HERMITAGE MUSEUM, bekas istana 
musim dingin, photostop di ST. ISAAC’s CATHEDRAL - gereja utama 
kota dan katedral terbesar di Rusia, saat ini Kubah St Isaac’s Cathedral 
masih mendominasi cakrawala kota St Petersburg. Selanjutnya 
photostop di Spas Na Krovi Cathedral yang cantik. Siang hari dengan 
kereta api perjalanan dilanjutkan menuju Helsinki yang merupakan 
ibukota sekaligus kota terbesar di Finlandia. (MP/MS/MM)
 
06 HELSINKI - STOCKHOLM
City tour di kota Helsinki hari ini dengan mengunjungi GEREJA 
TEMPELLIAUKIO, gereja yang dibangun di dalam batu karang. Anda 
akan diajak untuk photostop di FINLANDIA HALL. Setelah itu melewati 
Parliament House, Market Square, Sibelius Monument dan lainnya. 
Sore hari Anda akan berlayar dengan kapal SILJA Line menyeberang 
laut Baltik dan bermalam di kapal untuk menuju kota STOCKHOLM, 
ibukota Swedia.(MP/MS/MM)

07 STOCKHOLM 
Hari ini tiba di Stockholm, Anda akan diajak city tour mengunjungi VASA SHIP 
MUSEUM - museum maritim yang menampilkan satu-satunya kapal dari abad 
ke-17 yang sepenuhnya utuh yang pernah ada, melewati CITY HALL - gedung 
tempat perjamuan makan malam hadiah Nobel dengan Gold dan Blue Room-

nya dan ROYAL PALACE. Melewati Old Town asal mula kota Stockholm, 
Concert Hall dan lainnya. Bermalam di Stockholm. (MP/MS/MM)

08 STOCKHOLM - KARLSTAD - HAMAR 
Pagi hari Anda akan melanjutkan perjalanan menuju HAMAR, melalui 
kota KARLSTAD. Sore hari setibanya di Hamar, Anda akan diajak 
orientasi kota sejenak sebelum diantar ke hotel untuk beristirahat. (MP/
MS/MM)

09 HAMAR - FLAM - GUDVANGEN - FLAM 
Setelah santap pagi, melanjutkan perjalanan ke kota FLAM. Setibanya 
Anda akan diajak orientasi kota dan kemudian dengan Fjord Cruise 
menuju GUDVANGEN. Selama perjalanan Anda akan menikmati 
pemandangan alam yang sangat indah. Bermalam di Flam atau kota 
sekitarnya. (MP/MS/MM)

10 FLAM - VOSS - BERGEN
Pagi hari dengan panoramic train menuju kota VOSS dan dilanjutkan 
dengan bus menuju BERGEN yang merupakan kota yang paling indah 
di Norwegia. Setibanya Anda akan diajak berorientasi kota dan dengan 
FLOYBANEN FUNICULAR menuju puncak Mount Floyen untuk melihat 
keindahan kota Bergen dari atas. Bermalam di Bergen. (MP/MS/MM)

11 BERGEN - GEILO - OSLO
Tour hari ini dilanjutkan menuju OSLO, ibukota Norwegia, dengan 
melalui kota GEILO. Setibanya Anda langsung diantar menuju hotel 
untuk beristirahat. Bermalam di Oslo. (MP/MS/MM)

12 OSLO - COPENHAGEN 
Setelah menikmati santap pagi, Anda akan diajak city tour kota Olsa 
dengan mengunjungi / melewati VIGELAND SCULPTURE PARK dan 
CITY HALL, Old Cathedral, The Royal Palace dan lainnya. Anda juga akan 
diajak photostop di HOLMENKOLEN SKI JUMP. Selanjutnya Anda akan 
menuju COPENHAGEN dengan kapal ferry dan bermalam di ferry. (MP/-
-/MM)

13 COPENHAGEN
Pagi hari ini tiba di Copenhagen, Anda langsung diajak city tour dengan 
photostop di ROYAL AMALIENBORG MUSEUM, melewati TIVOLI GARDEN 
dan melihat patung perunggu The Little Mermaid yang terinspirasi dari 
cerita penulis dongeng Denmark terkenal, Hans Christian Andersen. 
Selanjutnya Anda diajak mengunjungi ROSENBORG CASTLE, istana 
bergaya Renaissance yang awalnya dibangun sebagai rumah musim 
panas negara pada tahun 1606. Apabila waktu memungkinkan, Anda 
diajak berbelanja di Strøget area. Bermalam di Copenhagen. (MP/MS/
MM)

14 COPENHAGEN - JAKARTA
Pagi hari Anda akan diantar ke Airport untuk penerbangan kembali ke 
Tanah Air. Bermalam di pesawat (MP)

15 JAKARTA 
Sore hari ini tiba di JAKARTA yang merupakan akhir perjalanan Anda 
bersama AVIA TOUR. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis 
untuk Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda dan semoga berjumpa 
kembali di acara tour lainnya.

Peterhof
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10 DAYS | WINTER RUSSIA plus DANCING AURORA
                  in MURMANSK
01 JAKARTA - MOSCOW
Hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno–
Hatta untuk bersama-sama berangkat menuju Moscow. Moscow 
merupakan ibu kota Federasi Rusia sekaligus pusat politik, ekonomi, 
budaya dan sains utama di negara Russia. Bermalam di pesawat.

02 MOSCOW 
Setibanya di Moscow, Anda akan dijemput dan diajak berorientasi kota 
Moscow  dengan photostop di SPARROW HILL - dulunya bernama 
Desa Vorobyovo, Taman Moscow yang sangat terkenal dan sangat 
indah. Kemudian Anda akan diantar menuju hotel untuk bermalam 
dan beristirahat. Bermalam di Moscow. (MM)

03 MOSCOW
Acara tour hari ini dimulai dengan mengunjungi The Armoury 
Chamber, dengan koleksi  senjata lebih dari 4.000 item seni 
terapan Rusia, artefak religius, dan topi Monomakh yang terkenal. 
The Moscow Kremlin - terletak di jantung kota Moskow, Benteng 
Kremlin bertengger cantik di sebelah Sungai Moskow. Sisi timurnya 
menghadap ke Red Square atau Lapangan Merah, yang bersama-
sama dengan Benteng Kremlin menjadi Situs Warisan Dunia 
UNESCO. Komplek ini dulunya menjadi tempat tinggal para Tsar, 
sekarang menjadi kantor resmi Presiden dari Federasi Rusia, ST 
SAVIOR CATHEDRAL - Katedral Ortodoks di Russia, merupakan 
gereja Kristen Ortodoks tertinggi di dunia.(MP/MS/MM)

04 MOSCOW
Dengan bus hari ini mengunjungi ST BASIL CATHEDRAL, karya 
arsitektur artistik Moskow yang paling terkenal. Lalu mengunjungi 
MOSCOW METRO STATION - sebagian besar transportasi metro di 
Moskow terletak di bawah tanah dengan memiliki kedalaman yang 
sangat tinggi. Sebelum menuju hotel untuk istirahat Anda akan 
menyaksikan pertunjukan Circus yang spektakuler (apabila circus 
tutup, akan diganti dengan show balet atau show lainnya). 
(MP/MS/MM)

05 MOSCOW - MURMANSK 
Pagi hari Anda akan diantar menuju Airport untuk penerbangan menuju 
MURMANSK dengan pesawat domestik. MURMANSK merupakan 
kota besar di bagian barat laut Rusia (Lingkaran Arktik utara),  Di kota 
ini, malam bisa berlangsung selama 40 hari dan matahari bersinar 
selama 63 hari. Pada malam hari Anda dapat berburu Aurora yang 
menari di atas langit. Bermalam di Murmansk atau sekitarnya.  
(MP/MM) 

06 MURMANSK 
City tour kota Murmansk hari ini dengan mengunjungi SAMI VILLAGE 
untuk melihat REINDEER FARM (peternakan rusa) dan Anda dapat 
mencoba menaiki kendaraan yang ditarik oleh rusa kutub yang akan 

menjadi mengalaman yang tak terlupakan (REINDEER SLED). Anda 
juga akan kami ajak untuk mengunjungi HUSKY FARM (peternakan 
anjing kutub ras Husky) untuk mencoba pengalaman menaiki 
kendaraan yang ditarik oleh anjing ras Husky (DOG SLED). Malam 
hari Anda masih mempunyai kesempatan untuk berburu aurora. 
Bermalam di Murmansk atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

07 MURMANSK - ST PETERSBURG 
Pagi hari ini Anda akan diantar menuju bandara untuk penerbangan 
dengan pesawat domestik menuju kota St Petersburg. Kota St 
Petersburg, Rusia, dikenal sebagai “The Venice of the North”. Kanal, 
jembatan, dan bangunan Rennaisance menyatu dengan lanskap 
nan hijau. Setibanya Anda akan diajak mengunjungi HERMITAGE 
MUSEUM, bekas istana musim dingin (Hermitage tutup setiap hari 
Senin). Bermalam di St Petersburg.
(MP/MM)

08 ST PETERSBURG  
City tour kota St Petersburg, Anda akan diajak untuk dengan 
mengunjungi PETRODVORETS PALACE (PETERHOF), bekas istana 
musim panas kaisar Rusia (Peterhof tutup setiap hari senin, maka 
akan digantikan ke Catherine’s Palace), kemudian melewati The 
Peter & Paul Fortress - benteng asli St. Petersburg, Rusia, yang 
didirikan oleh Peter the Great pada tahun 1703. Kemudian melihat 
St Isaac Cathedral - gereja utama kota dan katedral terbesar di 
Rusia, dibangun antara tahun 1818 dan 1858, oleh arsitek kelahiran 
Perancis Auguste Montferrand, untuk menjadi salah satu landmark 
paling mengesankan dari ibukota Imperial Rusia. Seratus delapan 
puluh tahun kemudian kubah bersalju St Isaac masih mendominasi 
cakrawala St. Petersburg. (MP/MS/MM)

09 ST PETERSBURG - JAKARTA 
Pagi hari ini Anda diantar menuju Airport untuk penerbangan kembali 
ke Tanah Air. Bermalam di pesawat. (MP) 

10 JAKARTA 
Hari ini Anda akan tiba kembali di Jakarta. Dengan demikian, 
berakhirlah acara perjalanan bersama AVIA TOUR. Semoga 
perjalanan ini membawa kesan manis untuk Anda. Terima kasih atas 
partisipasi Anda dan semoga berjumpa kembali di acara tour lainnya.

St. Basil’s Cathedral

12 DAYS | THE TROMSO & LOFOTEN ISLANDS OF   
   NORWAY 
01 JAKARTA - OSLO
Hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno–
Hatta untuk bersama-sama berangkat menuju Oslo. Bermalam di 
pesawat.

02 OSLO - LILLEHAMMER 
Hari ini Anda telah tiba di OSLO ibu kota Norwegia, berada di pantai 
selatan negara itu di kepala Oslofjord. Tempat ini terkenal dengan 
ruang hijau dan museumnya. Setibanya, Anda akan diajak orientasi kota 
sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kota Lillehammer, 
kota yang terkenal sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 1994. 
Setibanya, Anda akan langsung diantar menuju hotel untuk beristirahat 
dan bermalam. Bermalam di Lillehammer atau kota sekitarnya. (MM)

03 LILLEHAMMER - LOM - LOEN
Pagi ini Anda dapat menikmati cuaca pagi hari yang segar di Lillehamer. 
Kemudian, melanjutkan perjalanan menuju Lom untuk mengunjungi 
Lom Stave Church, salah satu gereja paranada terbesar dan terindah 
di Norwegia yang bagian tertuanya dibangun dengan gaya Romawi. 
Kemudian, menuju Loen untuk bermalam. Bermalam di Loen atau kota 
sekitarnya. (MP/MS/MM)

04 LOEN - BRIKSDALSBREEN - LOEN
Hari ini , Anda akan diajak menuju Briksdal Glacier yang terletak di 
Taman Nasional Jostedalsbreen. Perjalanan menuju gletser ini akan 
ditempuh dengan walking tour & menggunakan mobil terbuka sambil 
menikmati kecantikan Lembah Briksdalen. Hingga waktunya, Anda 
akan diantar kembali menuju hotel untuk beristirahat dan bermalam.
(MP/MS/MM) 

05 LOEN - MANNHELLER - FODNES - FLAM
Setelah santap pagi, melanjutkan perjalanan ke kota Mannheller. 
Setibanya dengan Ferry menuju Fodnes untuk menuju ke Flam. Selama 
perjalanan Anda akan menikmati pemandangan alam yang sangat 
indah. Bermalam di Flam atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

06 FLAM - GUDVANGEN - BERGEN
Tour hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan dengan Fjord Cruise 
menuju GUDVANGEN. Selama perjalanan Anda akan menikmati 
pemandangan alam yang sangat indah. Setibanya di Gudvangen, 
perjalanan dilanjutkan dengan bus menuju BERGEN yang merupakan 
kota yang paling indah dan asri di Norwegia. Setibanya Anda akan 
diajak berorientasi kota dan dengan FLOYBANEN FUNICULAR melihat 
keindahan kota Bergen dari atas. Bermalam di Bergen atau kota 
sekitarnya. (MP/MS/MM)

07 BERGEN - TROMSO 
Pagi ini Anda akan diantar menuju Airport untuk penerbangan menuju 
Tromso, kota kecil yang terletak di Norwegia bagian utara. Setibanya, 
Anda akan diajak untuk orientasi kota sejenak dengan mengunjungi 
Arctic Cathedral, katedral yang memiliki bentuk yang unik dan indah. 
Bermalam di Tromso atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

08 TROMSO - NARVIK - SVOLVAER
Hari ini melanjutkan perjalanan menuju Kota Svolvaer yang 
merupakan kota terbesar di Pulau Lofoten. Di perjalanan, Anda dapat 
menikmati pemandangan yang cantik dan indah. Singgah sejenak 
di Kota Narvik untuk santap siang sambil menikmati pegunungan 
di sekitar yang mengelilingi kota Narvik begitu indah. Bermalam di 
Svolvaer atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

09 SVOLVAER - REINE - HAMNOY - FREDVANG -  
     RAMBERG - BOSTAD - SVOLVAER
City tour hari ini akan mengajak Anda menuju Reine, Desa yang 
terletak di pulau Moskenesøya di kepulauan Lofoten yang juga 
terletak diatas Lingkar Arktik & Hamnoy sebuah desa nelayan 
kecil yang cantik. Tak lupa, Anda juga akan diajak untuk photostop 
di Fredvang Bridge, jembatan yang menghubungkan desa nelayan 
Fredvang dengan pulau Flakstadøya. Kemudian, singgah sejenak 
di kota Ramberg untuk menikmati santap siang. Setelah makan 
siang, Anda akan diajak untuk mengunjungi Lofotr Viking Museum, 
museum dimana Anda dapat melihat kehidupan suku Viking pada 
zaman dahulu. Hingga waktunya, kembali menuju hotel untuk 
beristirahat dan bermalam. (MP)

10 SVOLVAER - EVENES - COPENHAGEN
Hari ini Anda akan diantar menuju Airport di Evenes untuk melakukan 
penerbangan menuju kota Copenhagen. Setibanya di Copenhagen, 
Anda akan langsung diantar menuju hotel untuk beristirahat dan 
bermalam. Bermalam di Copenhagen atau kota sekitarnya. (MP)

11 COPENHAGEN - JAKARTA
City tour hari ini Anda akan diajak photostop di ROYAL AMALIENBORG 
MUSEUM, melewati TIVOLI GARDEN dan melihat patung perunggu 
The Little Mermaid yang terinspirasi dari cerita penulis dongeng 
Denmark terkenal, Hans Christian Andersen. Selanjutnya Anda 
diajak melihat ROSENBORG CASTLE, istana bergaya Renaissance 
yang awalnya dibangun sebagai rumah musim panas negara pada 
tahun 1606. Apabila waktu memungkinkan, Anda diajak berbelanja di 
Strøget area. Hingga waktunya, Anda akan diantar ke Airport untuk 
penerbangan kembali ke Tanah Air. Bermalam di pesawat. (MP/MS)

12 JAKARTA 
Malam ini Anda telah tiba kembali di Jakarta. Dengan demikian, 
berakhirlah acara perjalanan bersama AVIA TOUR. Semoga 
perjalanan ini membawa kesan manis untuk Anda. Terima kasih atas 
partisipasi Anda dan semoga berjumpa kembali di acara tour lainnya.

HallstattLofoten Island
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13 DAYS | MOLDOVA - UKRAINE - BELARUS
01 JAKARTA
Malam hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional Hari 
ini para peserta diharapkan sudah berkumpul di Bandara Insternasional 
Soekarno-Hatta untuk penerbangan menuju Chisinau di Moldova. Republik 
Moldova adalah negara yang terletak di antara Rumania dan Ukraina di 
Eropa Timur. Moldova tidak memiliki akses ke pantai maupun laut. Pada 
zaman kuno, Moldova merupakan bagian dari Dacia, yang jatuh ke tangan 
Romawi. Bermalam di pesawat.

02 ISTANBUL - CHISINAU
Tiba di Chisinau pagi ini, Anda dapat menikmati walking tour untuk 
melihat / melewati: Orthodox Cathedral of Christ’s Nativity, Presidential 
Palace, Parliament building dan the Holy Gates yang dikenal sebagai 
Arc de Triomphe dari Moldova. Kemudian Anda akan diajak untuk Wine 
Tasting dan makan di Milesti Mici - “kota bawah tanah” terbesar di Eropa 
yang masuk dalam Guinness World Records. Memiliki lebih dari 200 km 
terowongan batu kapur yang 55 km nya digunakan untuk menyimpan 
anggur. Bermalam di Chisinau atau kota sekitarnya. (MM)

03 TIRASPOL - ODESSA
Hari ini Anda akan diajak untuk menuju Tiraspol. Dalam perjalanan, Anda 
akan diajak untuk mengunjungi Benteng Bender. Setelah itu melanjutkan 
perjalanan ke Tiraspol di mana Anda akan berkesempatan untuk kembali 
ke masa lalu Uni Soviet. Transnistria adalah negara yang memisahkan diri 
dari Moldova, terletak di antara Moldova dan Ukraina. Ini adalah rumah bagi 
lebih dari 500.000 orang yang memiliki pemerintahan parlementer, memiliki 
pasukan tentara, juga mata uangnya sendiri. Negara ini memiliki semua 
ornamen bangsa yang merdeka tetapi tidak satu pun anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa mengakui keberadaannya. Setelah itu, melanjutkan 
perjalanan menuju Odessa. Setibanya Anda akan langsung diantar menuju 
hotel untuk beristirahat dan bermalam. Bermalam di Odessa atau kota 
sekitarnya. (MP/--/MM)

04 ODESSA 
Setelah santap pagi, Anda akan diajak berorientasi di Odessa. Odessa 
adalah kota pelabuhan di Ukraina, yang merupakan salah satu dari kota 
terbesar di Ukraina. Kota ini terletak di pantai Black Sea (Laut Hitam). 
Secara resmi kota ini didirikan pada 1794 sebagai benteng angkatan laut 
Rusia. Di kota modern Anda dapat melihat contoh arsitektur Mediterania 
di bawah pengaruh dari Prancis dan Italia. Sebagian besar bangunan 
dibangun dari batu kapur putih. Anda akan diajak melewati Seaside 
Boulevard, Dumskaya Square, Potemkin Stairs, Observation Wheel dan 
lain-lain. Anda juga akan diajak mengunjungi Odessa Catacombs. Tambang 
yang ditinggalkan, namun diperluas oleh penyelundup lokal dan digunakan 
sebagai tempat persembunyian dan gudang. Pada saat ini “Catacombs” 
(katakombe) adalah daya tarik wisata yang sangat populer. Kemudian, 
kembali menuju hotel untuk beristirahat dan bermalam. (MP/--/MM)

05 ODESSA - KIEV 
Pagi hari meninggalkan Odessa untuk menuju ke Kiev. Didalam perjalanan, 
Anda akan berhenti di kota Pervomaysk, di mana Anda diajak untuk 
mengunjungi Museum Rocket (Museum Angkatan Rudal Strategis), yang di 
masa lalu adalah tempat peluncuran senjata nuklir yang sebenarnya. Anda 
dapat melihat rudal Soviet Perang Dingin yang paling kuat bom gubernur 
R-36M2, yang dijuluki ‘Setan’ oleh Amerika. Bermalam di Kiev. (MP/--/MM)

06 KIEV 
Tour hari ini menuju Chernobyl sebuah area terlarang yang besar, di mana 
peristiwa tragis bencana nuklir Chernobil terjadi pada tahun 1986. Area ini 
merupakan hal yang menarik dan salah satu tempat yang tepat bagi para 
penjelajah. Perjalanan ini akan memberikan Anda pemandangan ke arah 
kota Pripyat. Dengan penghitung Geiger (alat pengukur radiasi ionisasi), 
Anda akan memiliki kesempatan melihat kubah baru dari reaktor nuklir 
meledak hanya dari jarak beberapa meter. (MP/--/MM)

07 KIEV - ZHYTOMIR
Setelah makan pagi, city tour di Kiev sebelum menuju ke Zhytomyr. Anda 
akan diajak photostop di gereja St. Sofia, kemudian melewati beberapa objek 
wisata Kiev yang paling terkenal seperti Kiev-Pecherska Lavra Monastery, 
Biara St Michael dengan kubah emasnya, dan St. Andrew, Opera 
Nasional, Teater Pemuda Kiev, Golden Gate, Lapangan Kemerdekaan, 
dll. Tiba di Zhytomir pada siang hari ini. Kota ini memiliki sejumlah gereja 
yang indah seperti Cathedral of the Transfiguration yang megah, tetapi 
juga berhubungan dengan masa lalu Soviet. Dengan trolley bus tua yang 
berderak melewati blok menara, peringatan perang dan banyak taman dan 
taman umum termasuk Gagarin Park. Kota ini adalah salah satu kota yang 
paling hijau di Ukraina dan terletak di tepi Sungai Teterev dan dikelilingi oleh 
bukit-bukit berbatu dan hutan kuno yang lebat. Bermalam di Zhytomir atau 
kota sekitarnya. (MP/MS/--)

08 ZHYTOMIR - LVIV
Hari ini perjalanan ke Lviv. Saat ini Lviv adalah kota yang ramai dengan 
kehidupan dan budaya. Setibanya, Anda akan walking tour di kota Lviv. Kota 
ini dikenal sebagai yang paling indah di Ukraina, tata letak arsitekturnya 
adalah kumpulan dari berbagai gaya dan zaman. Bagian timur kota modern 
adalah Kota Tua. Bermalam di Lviv atau kota sekitarnya.(MP/--/MM) 
09 LVIV - LUTSK - BREST
Pagi hari ini dengan bus wisata Anda akan melanjutkan perjalanan 
menuju Brest dengan berhenti terlebih dahulu di kota Lutsk. Tiba di 
Lutsk, Arsitektur Soviet kota modern benar-benar berfungsi di sini dengan 
alun-alun besar dan jalan lebar, tetapi tentu saja daya tarik utama adalah 
pusat kota yang dilestarikan kota. Labirin jalanan berbatu dipenuhi dengan 
gereja-gereja berukir dan rumah-rumah kota yang memamerkan sejarah 
arsitektur Polandia, Rusia, dan Lithuania. Di sini kita juga akan melihat 
Benteng Lutsk yang masih terawat di abad ke-14. Setibanya di Brest, Anda 
akan diajak mengunjungi Brest Fortress yang merupakan benteng Russia 
yang digunakan pada waktu perang German- Soviet ketika Nazi menginvasi 
Soviet pada awal perang dunia ke-2. Hingga waktunya, Anda akan diantar 
kembali menuju hotel untuk beristirahat dan bermalam. Bermalam di 
Brest atau kota sekitarnya.

10 BREST - MINSK
Tour hari ini akan mengajak Anda mengunjungi Mir Castle yang merupakan 
monumen unik arsitektur Belarusia. Monumen ini juga masuk dalam 
Daftar Warisan Dunia UNESCO. Tour di Mir Castle akan memberikan Anda 
kesempatan untuk berkenalan dengan tahapan pembangunan Istana 
Mir dan pemiliknya selama beberapa abad. Anda akan melihat Museum 
Pameran, menyaksikan interior istana, menara dan berjalan di sekitar 
taman dan kolam istana. Kemudian, Anda akan diajak untuk mengunjungi 
Nesvizh Palace. Palace ini dianggap sebagai monumen arsitektur yang 
paling indah dari Belarus. Anda akan mengetahui tentang sejarah keluarga 
paling kuat dari Duchy Besar Lithuania dan Persemakmuran Polandia-
Lituania - Keluarga Radziwill yang mempengaruhi warisan budaya Belarus. 
Anda akan melihat sesuatu yang mengesankan, ruang besar istana, ruang 
tamu dan area tata graha, taman indah yang berdekatan dengan istana, 
Gerbang Slutsk. Bermalam di Minsk. (MP)

11 MINSK
Anda akan berkenalan dengan sejarah seribu tahun pembangunan kota 
Minsk. Anda akan diajak walking tour ke “Troitskoye Predmestye” (Trinity 
Suburb) - salah satu area tertua di Minsk. Selama perjalanan Anda akan 
melewati Island of Tears, Independence Square, House of Government 
dan Gereja Katolik Roma “Merah”, Victory Square dengan Obelisk 38m 
dan api Abadi, Holy Spirit Cathedral, St Peter dan Pauls’Cathedral, Balai 
Kota, dll. Hingga waktunya, Anda akan diantar kembali menuju hotel untuk 
beristirahat dan bermalam. (MM)

12 MINSK - JAKARTA 
Setelah menikmati santap pagi, Anda akan langsung diantar menuju Airport 
untuk penerbangan kembali ke Tanah Air. Bermalam di pesawat. (MP)

13 JAKARTA
Hari ini Anda telah tiba kembali di Jakarta yang merupakan akhir dari 
perjalanan tour bersama AVIA TOUR. Terima kasih atas partisipasi Anda 
dan sampai jumpa pada acara tour lainnya.

Old Town of Lviv

13 DAYS | ENGLAND plus SCOTLAND and BELFAST  
01 JAKARTA - LONDON
Malam hari ini para peserta diharapkan sudah berkumpul di Bandara 
Internasional Soekarno-Hatta untuk penerbangan dengan kota tujuan 
pertama LONDON . 

02 LONDON
Hvari ini tiba di London. Anda akan dijemput dan langsung diajak city tour 
dengan mengunjungi MADAME TUSSAUDS dan photostop di THE TOWER 
OF LONDON. Dilanjutkan dengan melewati TRAFALGAR SQUARE, 
WESTMINSTER PALACE, BIG BEN dan ST. PAUL’S CATHEDRAL. (MM)

03 LONDON – AMESBURY – BATH – STRATFORD
Setelah bersantap pagi menuju AMESBURY untuk mengunjungi formasi 
batu STONEHENGE yang masih menjadi misteri mengenai asal dan 
terjadinya. Setelah itu menuju BATH untuk mengunjungi ROMAN BATH 
MUSEUM, tempat pemandian gaya Romawi dengan sumber air panas. 
Selesai tour menuju STRATFORD. Bermalam di Stratford-Upon-Avon 
area. (MP/MS/MM)

04 STRATFORD – OxFORD – YORK 
Pagi hari Anda akan diajak tour di kota kelahiran penulis termahsyur 
William Shakespeare ini dengan mengunjungi WILLIAM SHAKESPEARE 
BIRTHPLACE HOUSE dan ANNE HATHAWAY’S COTTAGE, bekas tempat 
tinggal William Shakespeare setelah menikah. Setelah itu dilanjutkan ke 
kota pelajar paling terkenal di Inggris dengan bangunan-bangunannya 
yang indah, OxFORD. Anda akan diajak melewati Oxford University, CLOCK 
TOWER, dan lain-lain sebelum meneruskan perjalanan menuju kota 
bersejarah YORK, kota yang sudah berumur lebih dari 2000 tahun, telah 
ada sejak kerajaan Romawi dan bangsa Viking berkuasa. Anda akan diajak 
menikmati keindahan kota York dengan photo stop di YORK MINSTER.  
(MP/MS/MM)

05 YORK – JEDBURGH – EDINBURGH 
Perjalanan hari ini menuju JEDBURGH dan mengunjungi reruntuhan 
dari JEDBURGH ABBEY yang didirikan oleh King David I pada abad ke-
10. Setelah itu dengan bus wisata menuju kota cantik EDINBURGH.  
(MP/MS/MM)

06 EDINBURGH
Selesai makan pagi Anda diajak city tour di kota yang terkenal dengan 
Prince of Cities dan merupakan ibukota dari Scotlandia ini dengan melewati 
PRINCE STREET dan THE ROYALE MILE dengan cerita rakyatnya yang 
terkenal Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Cerita ini dapat Anda rasakan dengan 
menikmati kunjungan kita menuju EDINBURGH CASTLE yang arsitekturnya 
begitu indah dan kental dengan suasana pada jaman itu. Selanjutnya acara 
bebas untuk Anda sampai tiba saatnya bersantap malam. (MP/MS/MM)

07  EDINBURGH – ST. ANDREWS – GLAMIS  
INVERNESS 

Perjalanan hari ini dilanjutkan dengan melewati ST. ANDREWS, tempat 
Club Golf tertua ditemukan tahun 1754. Kemudian singgah di GLAMIS 
untuk mengunjungi GLAMIS CASTLE. Setelah itu perjalanan dilanjutkan 
menuju INVERNESS untuk bermalam. (MP/MS/MM)

08  INVERNESS – LOCH NESS – GLENCOE  
FORT WILLIAM – GLASGOW 

Hari ini menuju kota GLASGOW, kota terbesar di Scotlandia dengan 
melewati LOCH NESS yang terkenal dengan cerita monster danaunya. 
Setelah itu melewati GLENCOE dan FORT WILLIAM. Tiba di Glasgow, 
kota yang terkenal dengan cerita kaum abadi Highlander, Anda akan 
diantar ke hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

09 GLASGOW – CAIRNRYAN - BELFAST
Pagi hari Anda akan diajak berorientasi kota GLASGOW dengan melewati 
GEORGE SQUARE, CATHEDRAL yang dibangun pada abad 16, GLASGOW 
University yang terkenal dan lain-lain. Setelah itu dengan bus menuju 
CAIRNRYAN dan dengan ferry menyeberang menuju BELFAST. (MP/
MS/MM) 

10 BELFAST
Setelah bersantap pagi Anda akan diajak ke BELFAST CASTLE’S 
VISITOR CENTRE AND GARDENS. Selanjutnya mengunjungi TITANIC 
MUSEUM akan menjadi pengalaman tak terlupakan. (MP/MS/MM)

11 BELFAST – CAIRNRYAN – MANCHESTER
Dengan ferry hari ini menuju CAIRNRYAN. Setelah itu perjalanan 
dilanjutkan dengan bus menuju MANCHESTER untuk bermalam.   
(MP/MS/MM)

12 MANCHESTER – JAKARTA 
Pagi hari tour dilanjutkan dengan mengajak Anda ke salah satu club 
sepak bola paling kuat di Inggris, Manchester United dan mengunjungi 
OLD TRAFFORD MUSEUM (tidak berlaku pada musim pertandingan). 
Anda juga akan mengunjungi Manchester United Megastore untuk 
berbelanja souvenir khas kesebelasan ini. Setelah itu Anda akan diantar 
menuju Airport untuk penerbangan kembali ke Tanah Air. (MP/MS/--)

13 JAKARTA 
Malam hari ini tiba kembali di Jakarta yang merupakan akhir dari 
perjalanan bersama AVIA TOUR. Semoga perjalanan ini membawa kesan 
manis untuk Anda. Sampai jumpa kembali di acara tour lainnya dan 
terima kasih atas partisipasi Anda.

Edinburgh
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15 DAYS | ENGLAND - SCOTLAND - IRELAND
01 JAKARTA - LONDON
Hari ini para peserta diharapkan sudah berkumpul di Bandara 
Internasional Soekarno-Hatta untuk penerbangan dengan kota 
tujuan pertama LONDON. London ibu kota Inggris dan Britania Raya, 
merupakan wilayah metropolitan terbesar di Britania Raya dan juga 
zona perkotaan terbesar di Uni Eropa menurut luas wilayah. Bermalam 
di pesawat.

02 LONDON 
Selamat datang di LONDON ! Anda akan dijemput dan langsung diajak 
untuk city tour dengan melewati ST. PAUL CATHEDRAL - katedral Kristen 
pertama didedikasikan untuk St. Paulus pada tahun 604 M, TRAFALGAR 
SQUARE - alun alun kota London yang mana namanya berasal untuk 
memperingati Pertempuran Trafalgar, sebuah kemenangan angkatan 
laut Inggris dalam Perang Napoleon dengan Prancis, BUCKINGHAM 
PALACE, HOUSE OF PARLIAMENT dengan big ben-nya dll. Kemudian 
Anda akan diantar menuju hotel. Bermalam di London.(MS/MM)

03 LONDON - BICESTER VILLAGE - OxFORD 
Pagi hari melanjutkan perjalanan menuju Bicester Village Outlet untuk 
berbelanja dan berjalan - jalan. Setelah itu menuju OXFORD. Kunjungan 
dengan berjalan kaki melihat Gedung universitas bersejarah yang 
memiliki 38 college yang tersebar di seluruh kota, dalam kondisi terawat 
dan aktif digunakan. Anda dapat melihat salah satu icon kota Oxford, 
yaitu Radcliffe Camera, bangunan berbentuk bundar berkubah bergaya 
neo-classical yang tidak jauh letaknya dari Bodleian Library. Berbagai 
sudut kota dan bagian dari gedung tua di kota Oxford ini telah digunakan 
dalam pembuatan film, salah satunya adalah film Harry Potter. (MP/MS/
MM)

04 OxFORD - AMESBURY - BATH - CARDIFF 
Setelah santap pagi, Anda akan diantar menuju AMESBURY untuk 
mengunjungi formasi batu STONEHENGE yang masih menjadi misteri 
mengenai asal dan terjadinya. Perjalanan dilanjutkan menuju BATH 
untuk mengunjungi ROMAN BATH MUSEUM, tempat pemandian gaya 
Romawi dengan sumber air panas. Setibanya di Cardiff, Anda akan 
diantar menuju hotel untuk beristirahat dan bermalam. Bermalam di 
Cardiff atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

05 CARDIFF - PEMBROKE - ROSSLARE -WExFORD 
/ WATERFORD
Pagi hari ini Anda akan diajak untuk mengunjungi CARDIFF CASTLE 
istana megah dari abad pertengahan yang merupakan salah satu 
dari 8 bangunan terbaik yang pernah didirikan di Inggris. Perjalanan 
dilanjutkan menuju Rosslare dengan menggunakan ferry. Bermalam di 
Wexford / Waterford atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

06 WExFORD - KILLARNEY 
KILLARNEY salah satu kota terkenal di Republik Irlandia, kota kecil 
yang sangat cantik ini menawarkan kota yang penuh dengan sejarah, 
warisan, kegiatan, dan keramahtamahan kelas dunia. Killarney dihuni 
dengan orang-orang yang antusias dan ramah, dan antusiasme ini 
tercermin dalam banyak penghargaan nasional dan internasional. 
Dalam perjalanan Anda akan melewati RING OF KERRY untuk melihat 
pemandangan yang sangat menakjubkan dari Ladies view. Bermalam 
di Killarney atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

07 KILLARNEY - DUBLIN 
Pagi hari ini dengan bus menuju DUBLIN yang merupakan Ibukota 
dan kota terbesar di Irlandia. Setibanya Anda akan diajak untuk 
mengunjungi GUINNESS STOREHOUSE yang sejak pembukaannya 
telah menarik jutaan pengunjung. Anda bisa mendapatkan berbagai 
merchandise Guinness di sini. Setelah itu Anda akan diajak 
untuk melihat ST. MARY’S PRO-CATHEDRAL yang merupakan 
gereja Katolik Roma, DUBLIN CASTLE - sebuah kastil kompleks 
Pemerintah Irlandia, pusat konferensi, dan objek wisata utama yang 
merupakan pusat administrasi pemerintahan Britania di Irlandia, dan 
CHRIST CHURCH CATHEDRAL. Bermalam di Dublin. (MP/MS/MM)

08 DUBLIN - BUSHMILLS - BELFAST 
Pagi hari Anda akan diajak untuk mengunjungi GIANTS CAUSEWAY 
VISITOR CENTRE Untuk melihat keunikan pada konstruksi batu yang 
hampir semuanya berbentuk heksagonal di pinggir pantai yang berjajar 
sepanjang 0.7 km persegi. UNESCO mendeklarasikan tempat ini sebagai 
World Heritage Site pada tahun 1986. Bermalam di Belfast. (MP/MS/MM)

09 BELFAST - CAIRNRYAN - GLASGOW 
BELFAST merupakan tempat asal kapal yang paling terkenal di dunia 
RMS Titanic yang diproduksi oleh perusahaan konstruksi kapal Harland 
& Wolff. Anda akan diajak untuk mengunjungi TITANIC BELFAST yang 
memenangkan penghargaan World’s Leading Tourist Attraction’ dalam 
ajang World Travel Awards 2016, Titanic Belfast ini menyuguhkan 
atraksi mengenai sejarah perancangan Titanic hingga peluncuran kapal 
terbesar dan termewah pada masanya di 1912. Perjalanan dilanjutkan 
menuju kota CAIRNRYAN dengan menggunakan kapal ferry. Kota 
Glasgow terletak di Sungai Clyde di daerah dataran rendah Skotlandia. 
Bangunan - bangunan tua nan cantik berdinding batu, berwarna coklat/
kelabu bertebaran di berbagai penjuru Glasgow. (MP/MS/MM)

10 GLASGOW - EDINBURGH
Hari ini perjalanan dilanjutkan menuju ibu kota dari Scotlandia, 
EDINBURGH. Setibanya Anda akan langsung diantar ke hotel untuk 
beristirahat. Bermalam di Edinburgh. (MP/MS/MM)

11 EDINBURGH 
City tour di kota yang merupakan ibukota dari Scotlandia ini dengan 
melewati PRINCE STREET dan THE ROYALE MILE dengan cerita 
rakyatnya yang terkenal Dr.Jekyll and Mr.Hyde. Cerita ini dapat Anda 
rasakan dengan menikmati kunjungan kita menuju EDINBURGH 
CASTLE yang arsitekturnya begitu indah dan kental dengan suasana 
pada jaman itu. Hingga waktunya, Anda akan diantar kembali menuju 
hotel untuk beristirahat dan bermalam. (MP/MS/MM)

12 EDINBURGH - JEDBURGH - YORK 
Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota JEDBURGH untuk 
mengunjungi JEDBURGH ABBEY dengan melewati QUEEN’S MARY 
HOUSE. Kemudian menuju kota bersejarah York, kota yang sudah 
berumur lebih dari 2000 tahun, telah ada sejak kerajaan Romawi dan 
bangsa Viking berkuasa. Setibanya Anda akan diajak untuk menikmati 
keindahan kota York dengan photo stop di YORK MINSTER dan apabila 
waktu memungkinkan Anda akan akan diajak melihat THE SHAMBLES. 
Bermalam di York atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

13 YORK - MANCHESTER 
Pagi hari ini menuju MANCHESTER sebuah kota dan borough 
metropolitan di Manchester Raya, Inggris. Merupakan kawasan 
perkotaan terbesar ketiga di Britania Raya, dengan populasi sekitar 
2,2 juta jiwa. Sepanjang Abad Pertengahan, Manchester tetap menjadi 
kota bangsawan. Setibanya Anda akan diajak ke salah satu club sepak 
bola paling kuat di Inggris, Manchester United dan mengunjungi OLD 
TRAFFORD STADIUM. Anda juga dapat berbelanja souvenir khas 
kesebelasan ini dengan berbelanja di MU MEGASTORE. Bermalam di 
Manchester. (MP/MS/MM)

14 MANCHESTER - LIVERPOOL - JAKARTA 
Setelah santap pagi dengan bus menuju LIVERPOOL dan berkeliling 
kota asal band legendaris,The Beatles ini sejenak dengan photostop 
di THE BEATLES STORY, kemudian melihat / melewati LIVERPOOL 
CATHEDRAL, ALBERT DOCK & VICTORIA STREET, ROYAL LIVER 
BUILDING. Hingga tiba waktunya Anda akan diantar ke Airport untuk 
penerbangan kembali ke Tanah Air.  Bermalam di pesawat. (MP)

15 JAKARTA
Hari ini tiba kembali di Jakarta. Dengan demikian, berakhirlah acara 
perjalanan bersama AVIA TOUR. Terima kasih atas partisipasi Anda dan 
sampai jumpa dalam acara tour selanjutnya.

Stonehenge
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15 DAYS | WEST EUROPE plus LONDON and
                    EURODISNEY with GLACIER 3000

Big Ben Venice

01 JAKARTA - LONDON
Sore hari ini para peserta diharapkan sudah berkumpul di Bandara 
Internasional Soekarno–Hatta untuk penerbangan dengan kota tujuan 
pertama LONDON. Bermalam di pesawat.

02 LONDON
Dini hari melanjutkan penerbangan menuju London. Setibanya Anda 
akan langsung di ajak untuk mengunjungi MUSEUM LILIN MADAME 
TUSSAUD, kemudian melewati ST. PAUL CATHEDRAL, TRAFALGAR 
SQUARE, BUCKINGHAM PALACE, HOUSE OF PARLIAMENT dengan big 
ben-nya dll. Bermalam di London. (MM)

03 LONDON - PARIS 
Dengan kereta api mutakhir, EUROSTAR hari ini menuju kota PARIS. 
Setibanya di PARIS akan diajak berbelanja di kota yang dikenal dengan kota 
mode di dunia. Bermalam di Paris atau kota sekitarnya. (MP/MM)

04 PARIS - EURODISNEY
Hari ini Anda akan diajak untuk berkunjung ke taman hiburan 
EURODISNEY yang merupakan taman bermain untuk kalangan tua & 
muda dengan berbagai atraksi permainan seperti Space Mountain, Star 
Tours, Pirates of Caribbean dan lain-lain.(MP/MM)

05 PARIS
City tour hari ini akan mengajak Anda untuk mengenal kota cantik ini 
dengan melewati ARCH DE TRIOMPHE - monumen yang dibangun 
Napoleon Bonaparte untuk menghormati jasa tentaranya, PLACE DE 
LA CONCORDE - alun alun terbesar di kota Paris, CHAMPS ELYSEES, 
NOTRE DAME CATHEDRAL - Katedral dengan arsitektur Gothic, 
dipersembahkan bagi Bunda Maria, tersimpan mahkota duri Yesus dan 
DES INVALIDES. Tak lupa Anda diajak photostop di MENARA EIFFEL - 
salah satu keajaiban dunia. Hingga waktunya, Anda akan diantar kembali 
menuju hotel untuk beristirahat dan bermalam.(MP/MM)

06 BRUSSELS - AMSTERDAM
Hari ini menuju kota Amsterdam yang dijuluki kota kincir angin. melalui 
kota BRUSSELS di Belgia. Anda akan photostop sejenak di GRAND 
PLACE - Alun - alun kota yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan 
tua dengan arsitektur yang menawan, MANNEKEN PIS - landmark 
kota Brussels. Anda juga akan diajak untuk mencicipi Waffle khas dari 
Belgia. Kemudian, menuju Amsterdam untuk bermalam. Bermalam di 
Amsterdam Schiphol atau kota sekitarnya.

07 AMSTERDAM - VOLENDAM - ZAANSE SCHANS 
City tour hari ini mengajak Anda ke kota Amsterdam yang dijuluki kota 
kincir angin. Singgah sejenak di desa nelayan tradisional VOLENDAM. 
Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berfoto dengan 
pakaian tradisional Volendam. Menuju ZAANSE SCHANS untuk melihat 
pemandangan indah kincir angin khas dari negara ini dan juga bisa 
melihat pembuatan sepatu khas Belanda yang disebut klompen dan 
pembuatan keju. Setelah itu dengan CANAL CRUISE melewati AMSTELL 
RIVER dan bangunan lainnya yang sangat unik serta mengunjungi 
PABRIK PENGASAHAN  BERLIAN. Bermalam di Amsterdam / Schiphol 
area. (MP/--/MM)

08 AMSTERDAM - COLOGNE - FRANKFURT
Dengan bus pagi ini menuju Netherland melalui kota COLOGNE yang 
merupakan pelabuhan daratan terpenting di Jerman. Anda akan diajak 
photostop di COLOGNE CATHEDRAL - termasuk dalam situs warisan dunia 
UNESCO, bangunan tertinggi kedua di Cologne. Kemudian menuju negara 
Jerman, Frankfurt. Bermalam di Frankfurt. (MP/MM) 

09 FRANKFURT - TITISEE - SCHAFFHAUSEN – ZURICH
Acara hari ini Anda diajak singgah di kota SCHAFFHAUSEN untuk 
melihat Air Terjun Sungai Rhein - yang memiliki panjang sekitar 1.233 
kilometer, Sungai ini melewati beberapa negara yang ada di Eropa yakni 
mulai dari Swiss daerah bagianGrisons bagian tenggara Pegunungan 
Alpen sampai ke Jerman, merupakan sungai terpanjang ke-12 yang ada 
di benua Eropa. Setelah itu singgah di kota TITISEE untuk orientasi kota. 
Bermalam di Zurich Airport area. (MP/MM)

10 ZURICH - GLACIER 3000 - LAUSANNE
Setelah menikmati santap pagi, Anda akan diajak mengunjungi GLACIER 
3000 dengan CABLE CAR (BILA CUACA MEMUNGKINKAN). Setibanya 
Anda dapat melihat pemandangan pegunungan salju (panorama 360º) 
di view point dan melihat puncak Diablerets dengan ketinggian 3209 
m. Anda juga dapat menguji adrenalin Anda dengan berjalan di atas 
SUSPENSION BRIDGE sepanjang 107m. Kemudian berjalan di atas 
Glacier atau berseluncur di Fun Park. Selanjutnya Anda dapat mencoba 
Optional Dog Sled Ride yang akan menjadi pengalaman yang tak 
terlupakan (hanya tersedia pada musim dingin) atau mencoba Optional 
Alpine Coaster roller coaster tertinggi di dunia (hanya tersedia antara 
bulan May - Oktober). Bermalam di Lausanne atau kota sekitarnya 
(MP/MM)

11 LAUSANNE - VENICE
Dengan bus pagi hari menuju VENICE, kota di atas air yang romantis. 
Anda akan diajak “walking tour” melewati alunalun utama & terbesar di 
Venice, ST. MARK SQUARE, ST. MARK CHATEDRAL, BRIDGE OF SIGHS 
- jembatan cinta yang sangat romantis yang terbuat dari batu kapur 
berwarna putih yang melintang di atas RIO DI PALAZZ dan DOGE’S 
PALACE - bekas istana tempat tinggal penguasa tertinggi Republik 
Venice, memiliki gaya arsiteksir Venetian gothic dan juga salah satu 
landmark kota Venice. Selesai tour dengan bus menuju Venice daratan 
untuk bermalam. (MP) 
12 VENICE - PISA
Setelah menikmati santap pagi, Anda akan diajak melanjutkan 
perjalanan menuju kota PISA untuk mengagumi salah satu dari tujuh 
keajaiban dunia dengan photostop di MENARA MIRING PISA. Bermalam 
di Pisa / Calenzano / Prato. (MP/MM)

13 PISA - ROME  
City tour hari ini akan mengajak Anda melanjutkan perjalanan menuju 
Kota ROME. Setibanya, Anda akan diajak untuk mengenal lebih 
dekat kota ini dengan walking tour melewati MONUMENT VITTORIO 
EMANUELE II - dibangun sejak tahun 1880-an oleh Raja Italia yang 
bernama Victor Emmanuel, monumen ini didirikan untuk penyatuan 
Italia, PIAZZA VENEZIA, TREVI FOUNTAIN - Air Mancur di Rione Trevi, 
COLLOSEUM - peninggalan bersejarah, tempat pertunjukan yang besar 
berbentuk elips yang disebut amfiteater atau dengan nama aslinya 
Flavian Amphitheatre, yang termasuk salah satu dari keajaiban dunia 
dan ROMAN FORUM. Setelah itu ke VATICAN CITY untuk melihat salah 
satu gereja terbesar di dunia, ST. PETER’S BASILICA (tidak berlaku 
jika misa sedang berlangsung atau perayaan keagamaan lainnya). 
Bermalam di Rome. (MP/MM)

14 ROME - JAKARTA
Setelah santap pagi, acara bebas untuk Anda hingga waktunya Anda 
akan diantar ke Airport untuk penerbangan kembali ke Tanah Air dan 
bermalam di pesawat. (MP)

15 JAKARTA
Malam hari ini tiba di Jakarta. Dengan demikian, berakhirlah acara 
perjalanan bersama AVIA TOUR. Terima kasih atas partisipasi Anda dan 
sampai jumpa dalam acara tour selanjutnya.

www.glacier3000.ch
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13 DAYS | WEST EUROPE plus EURODISNEY
01 JAKARTA
Malam hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional 
Soekarno - Hatta untuk penerbangan dengan kota tujuan pertama 
ROME. Kota ini terletak di hilir sungai Tiber, dekat Laut Tengah. Roma 
juga dikenal akan kota di dalam negara Vatikan pusat agama Katolik. 
Kota ini pernah menjadi pusat Kerajaan Romawi, Republik Romawi, 
Kekaisaran Romawi,negara Kepausan, Kerajaan Italia, dan kini Republik 
Italia. Bermalam di pesawat.

02 JAKARTA - ROME
Tiba di kota ROME siang ini, Anda akan diajak untuk mengenal lebih 
dekat kota ini dengan walking tour melewati MONUMENT VITTORIO 
EMANUELE II - dibangun sejak tahun 1880-an oleh Raja Italia yang 
bernama Victor Emmanuel, monumen ini didirikan untuk penyatuan 
Italia, PIAZZA VENEZIA, TREVI FOUNTAIN - Air Mancur di Rione Trevi, 
COLLOSEUM - peninggalan bersejarah, tempat pertunjukan yang besar 
berbentuk elips yang disebut amfiteater atau dengan nama aslinya 
Flavian Amphitheatre, yang termasuk salah satu dari keajaiban dunia 
dan ROMAN FORUM. Setelah itu ke VATICAN CITY untuk melihat salah 
satu gereja terbesar di dunia, ST. PETER’S BASILICA (tidak berlaku 
jika misa sedang berlangsung atau perayaan keagamaan lainnya). 
Bermalam di Rome. (MM)

03 ROME - PISA
Dengan bus pagi hari menuju PISA sebuah kota di Toscana, Italia 
tengah, di sisi kanan mulut Sungai Arno di Laut Tirenia. Anda akan 
diajak untuk mengagumi salah satu dari tujuh keajaiban dunia dengan 
photostop di MENARA MIRING PISA, sebuah campanile atau menara 
lonceng katedral di kota Pisa, Italia. Bermalam di Pisa/ Prato atau kota 
sekitarnya. (MP/MM)

04 PISA - VENICE 
Dengan bus pagi hari menuju VENICE, kota di atas air yang romantis. 
Anda akan diajak “WALKING TOUR” melewati alun alun utama & 
terbesar di Venice, ST. MARK SQUARE, ST. MARK CHATEDRAL, BRIDGE 
OF SIGHS - jembatan cinta yang sangat romantis yang terbuat dari batu 
kapur berwarna putih yang melintang di atas Rio di Palazz dan DOGE’S 
PALACE - bekas istana tempat tinggal penguasa tertinggi Republik 
Venice, memiliki gaya arsiteksir Venetian gothic dan juga salah satu 
landmark kota Venice. Selesai tour dengan bus menuju Venice daratan 
untuk bermalam. Bermalam di Venice daratan atau kota sekitarnya. 
(MP/MM)

05 VENICE – ZURICH 
Setelah bersantap pagi dengan bus menuju negara Swiss sambil 
menikmati pemandangan sekitar pegunungan ALPEN yang indah. 
ZURICH merupakan kota terbesar & ibukot kanton Zurich, pusat 
perdagangan di Switzerland. Sore hari setibanya Anda akan diantar ke 
hotel untuk beristirahat. Bermalam di Zurich atau kota sekitarnya.
(MP/MM)

06 ZURICH - MT. TITLIS - LUCERNE 
Setelah menikmati santap pagi, Anda akan diajak mengunjungi MT. 
TITLIS. Dengan menggunakan CABLE CAR, Anda dapat mencapai 
puncak untuk melihat pemandangan salju abadi pada ketinggian 
kurang lebih 3020 M (bila cuaca memungkinkan). Selanjutnya Anda 
akan diajak city tour kota Lucerne antara lain mengunjungi LION 
MONUMENT - Patung Singa ini merupakan hasil karya seni dari Bertel 
Thorvaldsen yang merupakan patung kehormatan demi mengingat para 
korban pembantaian pada tahun 1792 di kala Revolusi Prancis dimulai, 
melewati CHAPEL BRIDGE - benteng pertahanan dan penghubung 
antara beberapa bangunan yang digunakan untuk markas ketika jaman 
perang di abad pertengahan dan DANAU LUZERN. (MP/MM)

07 ZURICH - SCHAFFHAUSEN - TITISEE - 
FRANKFURT
Hari ini melanjutkan perjalanan dengan bus menuju negara Jerman. 
Dalam perjalanan Anda diajak singgah di kota SCHAFFHAUSEN 
untuk melihat AIR TERJUN SUNGAI RHEIN - yang memiliki panjang 
sekitar 1.233 kilometer, Sungai ini melewati beberapa negara yang 
ada di Eropa yakni mulai dari Swiss daerah bagian Grisons bagian 
tenggara Pegunungan Alpen sampai ke Jerman, merupakan sungai 
terpanjang ke-12 yang ada di benua Eropa. Setelah itu singgah 
di kota TITISEE untuk orientasi kota. Bermalam di Frankfurt.  
(MP/MS)

08 FRANKFURT - COLOGNE - AMSTERDAM
Dengan bus pagi ini menuju Netherland melalui kota COLOGNE yang 
merupakan pelabuhan daratan terpenting di Jerman. Anda akan diajak 
photostop di COLOGNE CATHEDRAL - termasuk dalam situs warisan 
dunia UNESCO, bangunan tertinggi kedua di Cologne. Bermalam di 
Amsterdam / Schiphol. (MP/MM) 
09 AMSTERDAM - VOLENDAM - ZAANSE SCHANS 
- AMSTERDAM 
City tour hari ini mengajak Anda ke kota Amsterdam yang dijuluki kota 
kincir angin. Singgah sejenak di desa nelayan tradisional VOLENDAM. 
Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berfoto dengan 
pakaian tradisional Volendam. Menuju ZAANSE SCHANS untuk melihat 
pemandangan indah kincir angin khas dari negara ini dan juga bisa 
melihat pembuatan sepatu khas Belanda yang disebut klompen dan 
pembuatan keju. Setelah itu dengan CANAL CRUISE melewati Amstell 
River dan bangunan lainnya yang sangat unik serta mengunjungi 
PABRIK PENGASAHAN BERLIAN. (MP/MM)

10 AMSTERDAM - BRUSSELS - PARIS
Setelah santap pagi, Anda akan diajak singgah sejenak di kota BRUSSELS 
di Belgia. Anda akan photostop sejenak di GRAND PLACE - Alun - alun 
kota yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan tua dengan arsitektur 
yang menawan, MANNEKEN PIS - landmark kota Brussels. Anda juga 
dapat mencicipi Waffle khas dari Belgia. Setibanya di Paris, Anda akan 
langsung diantar menuju hotel untuk beristirahat dan bermalam. 
Bermalam di Paris. (MP)

11 PARIS
Tour hari ini Anda akan diajak untuk bergembira bersama di taman 
bermain, EURODISNEy. Di sini Anda dapat menikmati berbagai 
pertunjukan atraksi show atau mencoba bermain permainan seru 
seperti, Ratatouille The Adventure, Space Mountain, RC Racer, dan 
masih banyak lagi. Hingga waktunya, Anda akan diantar menuju hotel 
untuk beristirahat dan bermalam. (MP/MM)

12 PARIS - JAKARTA 
Pagi hari ini Anda akan diajak untuk mengenal kota cantik ini dengan 
melewati ARCH DE TRIOMPHE - monumen yang dibangun Napoleon 
Bonaparte untuk menghormati jasa tentaranya, PLACE DE LA CONCORDE 
alun alun terbesar di kota Paris, CHAMPS ELYSEES, NOTRE DAME 
CATHEDRAL - Katedral dengan arsitektur Gothic, dipersembahkan bagi 
Bunda Maria, tersimpan mahkota duri Yesus dan DES INVALIDES. Tak 
lupa Anda diajak photostop di MENARA EIFFEL - salah satu keajaiban 
dunia. Hingga waktunya Anda akan diantar menuju Airport untuk 
penerbangan kembali ke Tanah Air dan bermalam di pesawat. (MP)

13 JAKARTA
Malam hari ini tiba kembali di Jakarta yang merupakan akhir dari 
perjalanan tour bersama AVIA TOUR. Terima kasih atas partisipasi Anda 
dan sampai jumpa pada acara tour lainnya.

Volendam
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08 DAYS | EXPLORE MINI EUROPE plus COLMAR
01 JAKARTA - AMSTERDAM 
Hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional
Soekarno-Hatta untuk bersama-sama berangkat menuju ke 
AMSTERDAM. Kota Amsterdam yang dijuluki kota kincir angin, 
merupakan ibu kota Belanda abad ke-17 yang terkenal di dunia. 
Amsterdam merupakan kota tua dengan banyak kanal membelah kota 
yang dipenuhi oleh gedung-gedung tua, oleh karena itu Amsterdam 
juga dikenal dengan Venice dari Utara. Bermalam di pesawat.

02 AMSTERDAM - VOLENDAM
Selamat datang di kota kincir angin! Setibanya Anda akan dijemput 
dan langsung diajak untuk city tour dengan singgah sejenak di 
desa nelayan tradisional VOLENDAM. Anda bisa memanfaatkan 
kesempatan ini untuk berfoto dengan pakaian tradisional Volendam. 
Setelah itu dengan CANAL CRUISE melewati AMSTELL RIVER dan 
bangunan lainnya yang sangat unik serta mengunjungi PABRIK 
PENGASAHAN BERLIAN. Bermalam di Schiphol area / kota 
sekitarnya. (MM)

03 AMSTERDAM - COLOGNE - FRANKFURT
Dengan bus pagi ini menuju negara Jerman melalui kota COLOGNE 
yang merupakan pelabuhan daratan terpenting di Jerman. Anda 
akan diajak photostop di COLOGNE CATHEDRAL - termasuk dalam 
situs warisan dunia UNESCO, salah satu bangunan tertinggi kedua di 
Cologne. Perjalanan dilanjutkan menuju Frankfurt untuk bermalam 
dan beristirahat. Bermalam di Frankfurt. (MP/--/MM) 
04 FRANKFURT - TITISEE - COLMAR
Dengan bus perjalanan dilanjutkan menuju TITISEE nama danau 
yang berlokasi di Jerman selatan, danau yang dikelilingi hutan Black 
Forest ini menjadi lokasi wisata alam yang sangat cantik. Kemudian 
perjalanan dilanjutkan menuju COLMAR kota cantik nan romantis 

yang terletak di region Alsace, timur laut Perancis dan berbatasan 
dengan Jerman. Anda dapat melihat bangunan - bangunan cantik 
yang berwarna - warni di kota ini. Kota Colmar juga sering dijuluki 
sebagai Little Venice. Bermalam di Colmar atau kota sekitarnya. 
(MP/--/MM)

05 COLMAR - PARIS 
Acara hari ini Anda akan diantar menuju kota PARIS. Paris merupakan 
kota mode yang sangat romatis terletak di sungai Seine, di utara 
Prancis, di jantung region Île-de-France. Perang, revolusi, pergantian 
raja-raja selama berabad-abad membuat kota Paris memiliki banyak 
sejarah. Bermalam di kota Paris. (MP/--/MM)

06 PARIS
Hari ini Anda akan diajak untuk mengenal kota cantik ini dengan 
melewati ARCH DE TRIOMPHE - monumen yang dibangun Napoleon 
Bonaparte untuk menghormati jasa tentaranya, PLACE DE LA 
CONCORDE - alun alun terbesar di kota Paris, CHAMPS ELYSEES, 
NOTRE DAME CATHEDRAL - Katedral dengan arsitektur Gothic, 
dipersembahkan bagi Bunda Maria, tersimpan mahkota duri Yesus 
dan Des Invalides. Tak lupa Anda diajak photostop di MENARA 
EIFFEL. (MP/--/MM)

07 PARIS - JAKARTA 
Setelah bersantap pagi, Anda akan diantar menuju Airport untuk 
penerbangan kembali ke Tanah Air Bermalam di pesawat. (MP)

08 JAKARTA
Hari tiba kembali di Jakarta yang merupakan akhir dari perjalanan 
tour bersama AVIA TOUR. Terima kasih atas partisipasi Anda dan 
sampai jumpa pada acara tour lainnya.

Swiss Alps

Amsterdam Wooden Clogs

Eiffel Tower
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15 DAYS | EAST EUROPE plus SWITZERLAND
01 JAKARTA - BUDAPEST
Malam hari ini berkumpul di Bandara International Soekarno-Hatta 
untuk bersama-sama berangkat menuju BUDAPEST.

02 BUDAPEST 
Hari ini tiba di Budapest. Anda akan diajak untuk city tour dengan 
mengunjungi CASTLE HILL tempat terdapat MATTIAS CHURCH yang 
merupakan tempat penobatan raja-raja, melewati FISHERMAN’S 
BASTION, HERO SQUARE, ST. STEPHEN BASILICA dan OPERA HOUSE.  
(--/MM)

03 BUDAPEST - VIENNA
Dengan bus hari ini menuju kota VIENNA yang merupakan ibu kota dari 
Austria. Setibanya Anda akan diajak untuk berorientasi kota sebelum 
menuju hotel. Bermalam di Vienna. (MP/MS/MM)

04 VIENNA
City tour di Vienna pagi ini mengajak Anda mengunjungi SCHOENBRUNN 
PALACE. Setelah itu orientasi kota melewati OPERA HOUSE, PARLIAMENT 
HOUSE, ST. CHARLES CATHEDRAL dan lain-lain. (MP/MS/MM)

05 VIENNA - PRAHA 
Dengan bus pagi hari ini menuju kota PRAHA, ibukota negara Czech 
Republic. (MP/MS/MM)

06 PRAHA 
Acara tour hari ini  Anda akan diajak city tour dengan mengunjungi CASTLE 
AREA untuk melihat ST. VITUS CATHEDRAL, juga melewati CHARLES 
BRIDGE yang mengesankan, OLD TOWN SQUARE, ASTRONOMICAL 
CLOCK dan lain – lain. (MP/MS/MM) 
07 PRAHA - SALZBURG 
Setelah bersantap pagi menuju kota SALZBURG yang merupakan kota 
Sound of Music dan juga tempat kelahiran dari musisi terkenal, Mozart. 
Setibanya di Salzburg Anda akan diajak orientasi kota Salzburg dan 
melihat rumah dari musisi terkenal yang disebut HOUSE OF NO.9 (Mozart 
Birth Place). (MP/MS/MM)  

08 SALZBURG - INNSBRUCK - MUNICH 
Pagi hari perjalanan menuju INNSBRUCK di Austria sambil menikmati 
pemandangan sekitar pegunungan Alpen yang indah. Anda akan 
diajak berorientasi kota cantik ini dengan photo stop di GOLDEN 
ROOF. Selanjutnya Anda akan diajak ke kota yang sebagian hancur 
pada perang dunia ke 2, namun saat ini telah menjadi salah satu kota 
terindah dan salah satu kota mode di Jerman. City tour di kota Munich 
mengunjungi pusat keramaian MARIENPLATZ, photo stop di OLYMPIC 
STADIUM, mengunjungi BMW SHOWROOM. Bermalam di Munich atau 
kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

09 MUNICH - BERNE 
Setelah bersantap pagi, dengan bus menuju kota BERNE yang merupakan 
Ibukota dari Swiss. Tiba di Berne pada sore hari, Anda langsung diantar 
menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

10 BERNE - LAUSANNE - GENEVA 
Perjalanan hari ini dengan bus menuju GENEVA LAKE Dalam perjalanan 
singgah sejenak di kota LAUSANNE untuk bersantap siang dan 
berorientasi kota. Bermalam di area Airport atau kota sekitarnya.  
(MP/MS/MM)

11 GENEVA - MONTREUx - TAESCH - ZERMATT 
Pagi ini kita akan berwisata ke salah satu kota terpenting yaitu Geneva. 
Kota ini memiliki danau yang sangat indah yaitu GENEVA LAKE yang 
pada salah satu sudutnya terpasang WATER FOUNTAIN (Jet D’Eau) 
yaitu air mancur yang memancarkan air ke udara dan pancaran air 
tersebut sampai saat ini mencapai 140m. Selanjutnya Anda akan diajak 
melewati REFORMATION MONUMENT, THE OLD CATHEDRAL dan THE 
UNITED NATIONS BUILDING. Kemudian menuju Montreux. Anda akan 
mengunjungi BYRON’S CASTLE OF CHILLON. Selanjutnya menuju Taesch 
dan dilanjutkan dengan kereta api menuju kota bebas polusi Zermatt. 
Bermalam di Zermatt atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

12 ZERMATT - INTERLAKEN 
Pagi hari Anda akan diajak ke KLEIN MATTERHORN atau GORNERGRAT 
dengan kereta gantung untuk melihat keindahan MATTERHORN 
MOUNTAIN / GORNEGRAT dan menikmati salju abadi. Selesai tour 
dengan kereta kembali ke Tasch dan menuju INTERLAKEN dengan bus. 
Bermalam di Interlaken atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM) 

13 INTERLAKEN (JUNGFRAUJOCH)
Setelah santap pagi, Anda akan diajak menuju salah satu pegunungan 
tertinggi di negara Swiss yang sangat terkenal dengan sebutan 
JUNGFRAUJOCH yang memiliki ketinggian 4158 M di atas permukaan 
laut. Sore hari Anda kembali menuju Interlaken untuk bermalam.  
(MP/MS/MM)

14 INTERLAKEN - ZURICH - JAKARTA 
Pagi hari dengan bus menuju airport di ZURICH untuk penerbangan 
kembali ke Tanah Air. (MP)

15 JAKARTA 
Pagi hari melanjutkan penerbangan menuju Jakarta dan tiba malam 
harinya. Dengan demikian, berakhirlah acara perjalanan bersama 
AVIA TOUR. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis untuk Anda. 
Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa dalam acara tour 
selanjutnya

InnsbruckAstronomical Clock

12 DAYS | EUROPE EXPLORER plus INNSBRUCK
01 JAKARTA - AMSTERDAM
Malam hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional 
Soekarno – Hatta untuk penerbangan dengan kota tujuan pertama 
AMSTERDAM di negara Belanda. Bermalam di pesawat.

02 AMSTERDAM - BRUSSELS - PARIS 
Pagi hari ini tiba di Amsterdam, Anda akan dijemput dan dengan bus 
melanjutkan perjalanan menuju kota mode PARIS di negara Perancis. 
Dalam perjalanan singgah sejenak di kota BRUSSELS di negara Belgia. 
Anda juga akan diajak untuk berorientasi dengan melewati GRAND 
PLACE dan lambang dari kota Brussels, MANNEKEN PIS. (MM)

03 PARIS 
Setelah bersantap pagi Anda akan diajak untuk mengenal kota cantik 
ini dengan mengunjungi / melewati: ARC DE TRIOMPHE, PLACE DE 
LA CONCORDE, CHAMPS ELYSEES, NOTRE DAME CATHEDRAL dan DES 
INVALIDES. Tak lupa Anda akan diajak photo stop di EIFFEL TOWER.
(MP/MM)

04 PARIS - ZURICH
Pagi hari perjalanan dilanjutkan menuju negara Swiss. sore hari. 
setibanya, Anda langsung diantar menuju hotel untuk beristirahat. 
Bermalam di ZURICH atau area sekitarnya. (MP/MM)

05 ZURICH - MT. TITLIS - LUCERNE - ZURICH 
Setelah menikmati santap pagi, Anda akan diajak mengunjungi 
MT. TITLIS. Dengan menggunakan cable car, Anda dapat mencapai 
puncak untuk melihat pemandangan salju abadi pada ketinggian kurang 
lebih 3020 M (bila cuaca memungkinkan). Selanjutnya Anda akan diajak 
city tour kota LUCERNE antara lain mengunjungi LION MONUMENT, 
CHAPEL BRIDGE dan LAKE LUZERN. (MP)

06 ZURICH - MILAN - VENICE
Dengan bus perjalanan hari ini menuju kota VENICE, di Italia. Dalam 
perjalanan singgah sejenak di kota mode MILAN. Anda akan diajak 
berorientasi kota dengan photostop di DUOMO GOTHIC, MILAN 
CATHEDRAL yang megah, LA SCALA THEATRE dan GALLERIA VITTORIO 
EMANUELE II. Bermalam di Venice daratan / Treviso / Padova. (MP/MM)

07 VENICE / TREVISO - INNSBRUCK 
Pagi hari Anda akan diajak “walking tour”  melewati ST. MARK SQUARE, 
ST. MARK CHATEDRAL, BRIDGE OF SIGHS dan DOGE’S PALACE. Setelah itu 
menuju kota INNSBRUCK di Austria untuk bermalam. (MP/MM)

08 INNSBRUCK - FRANKFURT 
Tour hari ini Anda akan diajak berorientasi kota dengan photostop di 
GOLDEN ROOF. Setelah itu menuju FRANKFURT di negara Jerman. 
Bermalam di kota Frankfurt atau kota sekitarnya. (MP/MM)

09 FRANKFURT - COLOGNE - AMSTERDAM 
Perjalanan hari ini kembali ke AMSTERDAM melalui kota COLOGNE. Anda 
akan diajak mengunjungi COLOGNE CATHEDRAL sebelum melanjutkan 
perjalanan. Bermalam di Amsterdam / Schiphol atau kota sekitarnya.  
(MP/MM)

10 AMSTERDAM -ZAANSE SCHANS - VOLENDAM 
City tour hari ini akan mengajak Anda ke kota Amsterdam yang 
dijuluki kota kincir angin. Singgah sejenak di desa nelayan tradisional 
VOLENDAM. Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berfoto 
bersama dengan pakaian tradisional Volendam. Setelah itu kembali 
ke Amsterdam dan dengan CANAL CRUISE melewati Amstel River 
dan bangunan lainnya yang sangat unik serta mengunjungi pabrik 
pengasahan berlian. (MP/MM)

11 AMSTERDAM - JAKARTA
Setelah bersantap pagi Anda akan diantar menuju Airport untuk 
penerbangan kembali ke Tanah Air. Bermalam di pesawat (MP)

12 JAKARTA
Pagi hari ini tiba kembali di Jakarta yang merupakan akhir dari 
perjalanan bersama AVIA TOUR. Terima kasih atas partisipasi Anda dan 
sampai jumpa dalam acara tour selanjutnya.

Brussels 
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10 DAYS | HEART OF SWITZERLAND with 
    GLACIER EXPRESS plus MILAN
01 JAKARTA – ZURICH
Malam hari ini para peserta diharapkan sudah berkumpul di Bandara 
Internasional Soekarno – Hatta untuk penerbangan dengan kota tujuan 
pertama ZURICH. Bermalam di pesawat. 

02 ZURICH – BERN – INTERLAKEN
Pagi hari ini tiba di kota Zurich. Setibanya Anda akan dijemput dan 
langsung diajak untuk berorientasi kota Zurich dengan melewati Danau 
Zurich, City Hall, dan Bahnhofstrasse. Kemudian diantar menuju kota 
Bern, untuk city tour dengan melewati Clock Tower yang merupakan 
salah satu bangunan bersejarah di kota Bern, Melihat Einstein House dan 
Balai Kota Bern. Bermalam di Interlaken atau kota sekitarnya. (MM)

03 INTERLAKEN (JUNGFRAUJOCH)
Tour hari ini Anda akan diajak ke JUNGFRAUJOCH yang terkenal dengan 
sebutan TOP OF EUROPE. Pemandangan indah akan memukau Anda 
dalam perjalanan dengan kereta api dari stasiun Grindelwald menuju 
jungfraujoch. Anda dapat melihat keindahan gunung Jungfrau yang 
puncaknya memiliki ketinggian 4158 meter di atas permukaan laut. Tiba di 
atas, Anda dapat bermain salju atau menikmati 360o cinematic experience 
atau mengunjungi Ice palace dan bersantap siang.

04 INTERLAKEN - LAUSANNE - GENEVA
Dengan bus perjalanan dilanjutkan menuju kota GENEVA melalui kota 
LAUSANNE, sebuah kota di bagian Swiss yang berdekatan dengan 
Perancis, oleh sebab itu penduduknya sebagian besar berbahasa Perancis. 
Setibanya di Lausanne, Anda akan diajak untuk berorientasi kota cantik ini 
sejenak dengan melewati NOTRE DAME CATHEDRAL - Cathedral bergaya 
gothic terbesar di Swiss, CITY HALL bergaya baroque sudah ada sejak 
abad ke 17 menjadi bagunan paling indah di Lausanne. Kemudian menuju 
kota GENEVA, tempat beberapa organisasi international menempatkan 
kantor utamanya di sini, seperti Palang Merah International, Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, Komisi Hak Asasi Manusia, Organisasi Buruh Dunia dan 
lainnya. Anda dapat melihat The Flower Clock dan Lake Geneva, yang pada 
salah satu sudut danaunya terpasang Water Fountain (Jet D’Eau), yaitu 
air mancur yang memancar mencapai 140 meter ke udara. Bermalam di 
Geneva atau kota sekitarnya.(MP/--/MM)

05 GENEVA - MONTREUx - ZERMATT 
Kota MONTREUx dikenal sebagai tempat singgah favorite dari musisi 
legendaris yang berasal dari Inggris, QUEEN, yaitu Freddie Mercury. 
Freddie Mercury menuliskan syair lagu A Winter’s Tale pada masa-masa 
terakhir hidupnya yang bercerita tentang keindahan kota Montreux. 
Setibanya Anda akan diajak untuk mengunjungi Kastil yang terletak di 

pinggir danau Geneva, CHATEAU DE CHILLON. Kemudian menuju desa 
kecil ZERMATT yang cantik terletak di selatan Swiss yang dekat dengan 
perbatasan Italia. Bermalam di Zermatt atau kota sekitarnya. (MP/--/MM)
 

06 ZERMATT - ANDERMATT - ST MORITZ 
Pagi hari ini Anda akan diajak untuk berorientasi desa cantik Zermatt 
sejenak, kemudian Anda berkesempatan untuk mencoba panoramic train 
GLACIER ExPRESS menuju kota ANDERMATT. Sepanjang jalan Anda 
dapat menikmati keindahanan pegunungan Alpen yang cantik. Bermalam 
di St Moritz atau Chur. (MP/--/MM)

07 ST MORITZ - LUGANO 
Perjalanan hari ini Anda akan diajak menuju kota LUGANO. Dalam 
perjalanan Anda akan diajak untuk berbelanja di FOxTOWN OUTLET 
(apabila waktu memungkinkan). Setibanya di Lugano, Anda akan 
langsung diajak untuk berorientasi kota dengan melihat Katedral San 
Lorenzo dengan nuansa Romawinya yang kental, Gereja San Rocco, balai 
kota Palazzo Civico, dan Danau Lugano yang sangat indah. Bermalam di 
Lugano atau kota sekitarnya.  (MP/--/MM)

08 LUGANO - MILAN 
Dengan bus hari ini menuju kota MILAN untuk berorientasi kota dengan 
photostop di DUOMO, gereja katedral Milan. Katedral ini sangat besar dan 
dibangun  dengan arsitektur Gothic, terletak di lapangan utama di pusat 
kota Milan, PIAZZA DEL DUOMO. Setelah itu melihat LA SCALA THEATRE, 
Opera House tempat diadakannya pertunjukan opera balet dan konser 
serta mengunjungi GALLERIA VITTORIO EMMANUELLE II, salah satu 
pusat perbelanjaan tertua di dunia yang masih aktif dengan arsitekturnya 
yang indah, berisi butik-butik merk terkenal, restoran dan toko-toko (MP/-
-/MM)

09 MILAN – JAKARTA
Setelah bersantap pagi Anda akan diantar menuju Airport untuk 
penerbangan kembali ke Tanah Air. Bermalam di pesawat. (MP)

10 JAKARTA
Siang hari ini tiba kembali di Jakarta yang merupakan akhir dari perjalanan 
tour bersama AVIA TOUR. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis 
untuk Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa pada 
acara tour lainnya.

Glacier Express (Panoramic Train)

Jungfraujoch
TOP OF EUROPE

To Europe's highest railway station · 3454 m
Your day excursion will take you upwards. Constructed at the turn of the 20th century, 
the station complex gives you unrivalled views across the vast 'Sea of Ice' glacier world.  
A world of ice and snow.

jungfrau.ch
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12 DAYS | EAST EUROPE plus HALLSTATT
01 JAKARTA - BUDAPEST
Hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-
Hatta untuk bersama-sama berangkat menuju BUDAPEST. Sebuah 
negara di kawasan Eropa Tengah yang merupakan pusat penting dari 
kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Nama Budapest 
sendiri diambil dari nama dua wilayah di kota itu yaitu Buda dan Pest 
yang terbagi oleh sungai Danube. Buda merupakan daerah perbukitan 
dimana terdapat Buda Castle sedangkan wilayah Pest merupakan 
pusat kehidupan berada, pusat pemerintahan dan bisnis. Bermalam di 
pesawat.

02 BUDAPEST 
Hari ini tiba di ibukota Hungary, BUDAPEST. Anda akan dijemput dan 
langsung diajak city tour kota yang dibelah oleh Sungai Danube ini 
dengan mengunjungi BUKIT CASTLE yang merupakan tempat penobatan 
raja-raja, melewati FISHERMAN’S BASTION benteng tua yang berada 
disisi kota Budapest, photostop sejenak di HERO SQUARE - alunalun 
utama yang mengesankan di kota Budapest, dan juga dikelilingi oleh 2 
bangunan penting : Museum of Fine Arts & Hall of Art, ST. STEPHEN 
BASILICA merasakan sensasi seakan berjalan ke masa lalu, dan 
melewati tempat bangsawan dan aristokrat menyaksikan acara, OPERA 
HOUSE. Setelah itu Anda akan diantar menuju hotel untuk beristirahat. 
Bermalam di Budapest. (MM)

03 BUDAPEST - VISEGARD - SZENTENDRE - BUDAPEST
Perjalanan hari ini dilanjutkan menuju Visegard untuk mengunjungi 
CASTLE OF VISEGRAD yang terkenal dengan bekas istana raja Matthias 
Corvinus dari Hungary pada abad pertengahan. Dalam perjalanan, 
singgah sejenak di kota kecil yang menawan SZENTENDRE. Anda 
akan diajak untuk menikmati keindahan kota ini yang dikenal sebagai 
kota museum dan seni. Szentendra berarti “Saint Andrew”, terkenal 
dengan rumah dan gereja yang terawat baik, banyak bangunan dengan 
gaya Balkan karena daerah ini awalnya dihuni oleh pengungsi Serbia.
Setibanya Anda akan diajak untuk berorientasi kota dengan melihat St 
Martin’s Cathedral, Fransiscan Church, Bratislava Castle. (MP/MM)

04 BUDAPEST - ESZTERGOM - BRATISLAVA
City tour hari ini menuju ESZTERGOM, merupakan kota terletak di 
utara negara Hungaria & pernah menjadi ibukota Hungaria dari abad 
10 hingga 13. Anda akan berorientasi kota dengan melewati Ezstergom 
Basilica - gereja terbesar di Negara ini, Central Post Office, St Anne 
church - dibangun oleh János Páckh, terinspirasi dari bangunan 
Pantheon Romawi. Kemudian menuju ibu kota Slowakia, Bratislava, kota 
yang terletak di tepi sungai Danau Bratislava yang merupakan ibukota 
negara Slovakia. Bermalam di Bratislava atau kota sekitarnya.(MP/MM) 

05 BRATISLAVA - PARNDORF OUTLET - VIENNA
Meninggalkan kota Bratislava untuk menuju VIENNA, ibu kota dari 
AUSTRIA. Dalam perjalanan, singgah sejenak di Parndorf Outlet untuk 
berbelanja dan berjalan - jalan. Setibanya Anda akan diajak city tour di 
Vienna dengan melewati SCHOENBRUNN PALACE - salah satu bangunan 
dengan gaya arsitektur terkenal lengkap dengan taman yang indah, 
dahulu dikenal sebagai istana musim panas jaman kerajaan Habsburg, 
OPERA HOUSE - Vienna dianggap sebagai pusat musik klasik, melewati 
PARLIAMENT HOUSE, ST. CHARLES CATHEDRAL - Sebuah bangunan 
religius yang megah dengan sebuah kubah besar, karya terakhir arsitek 
barok terkemuka Joham Bernhard Fischer von Erlach. Bermalam di 
Vienna. (MP/MM)

06 VIENNA – HALLSTATT - SALZBURG
Setelah santap pagi Anda akan menuju kota Hallstatt, kota kecil yang 
sangat indah terletak di bagian barat Austria. Setibanya Anda akan 
diajak untuk berorientasi kota sejenak dengan melihat Central Square 
Markplatz, menikmati keindahan kota Hallstatt yang sangat cantik 
dengan rumah-rumah penduduknya yang sangat khas, Kota Tua 
Hallstatt, dan Parish of the Assumption sebuah gereja yang sangat 
bersejarah dan unik. Kemudian menuju kota SALZBURG di Austria, kota 
kelahiran Musisi Mozart dan lokasi syuting dari film Sound of Music 
yang terkenal. Setibanya Anda akan diajak orientasi kota dan melihat 
rumah dari musisi terkenal yang disebut House of No.9 ( Mozart Birth 
Place ). Bermalam di Salzburg atau kota sekitarnya.
(MP/MM)

07 SALZBURG - MUNICH
Perjalanan hari ini dengan bus menuju kota MUNICH yang sebagian 
hancur pada perang dunia kedua, namun saat ini telah menjadi salah 
satu kota terindah dan salah satu kota mode di Jerman. Setelah 
itu city tour di kota MUNICH mengajak Anda photostop di OLYMPIC 
STADIUM dan mengunjungi BMW World untuk melihat model terbaru 
dari mobil BMW serta melewati Allianz Arena. Anda juga akan diajak 
mengunjungi Marienplatz, tempat terdapat New Town Hall yang 
mengesankan. Bermalam di Munich. (MP/MM)

08 MUNICH - CESKY KRUMLOV - PRAHA
Tour hari ini dilanjutkan menuju kota CESKY KRUMLOV dengan 
pemandangan cantik Kastil bergaya Gothic, Renaissance dan 
Baroque yang berasal dari abad ke-13. Area sekitar Kastil Cesky 
Krumlove merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO. Setelah itu 
menuju kota PRAHA ibukota Republik Ceko, sebuah negara di Eropa 
Timur yang kaya akan sejarah dan budaya Bohemia. Menelusuri 
Praha merupakan perjalanan yang sangat mengesankan, Gedung-
gedung tua dan jembatan yang sangat indah menghiasi indahnya kota 
ini. (MP/MM)

09 PRAHA
Anda berkesempatan mengelilingi kota yang penuh dengan bangunan 
- bangunan indah dari jaman Bohemian. City tour di kota Praha dengan 
melewati OLD TOWN SQUARE - pusat kota Praha, terletak di jantung 
kota Praha merupakan alunalun kota tua Praha, dikelilingi oleh 
bangunan - bangunan tua yang indah bergaya Gothic dan Baroque, 
ASTRONOMICAL CLOCK - disebut juga sebagai Prague Orloj, jam 
raksasa ini merupakan daya tarik kota Prague yang terletak di Old 
Town Square. Jam yang didirikan sejak tahun 1410 ini merupakan 
astronomical clock tertua ketiga di dunia. dan lain – lain. (MP)

10 PRAHA - DRESDEN - BERLIN
Setelah santap pagi menuju Berlin, ibukota Republik Federal 
Jerman sejak tahun 1994. Dalam perjalanan, mampir sejenak di 
kota Dresden yang memiliki sejarah panjang sebagai ibu kota dan 
tempat tinggal kerajaan. Anda akan diajak berorientasi kota sebelum 
melanjutkan perjalanan dengan bus menuju kota Berlin. BERLIN 
merupakan Ibukota Jerman, memiliki daya tarik tersendiri karena 
mempunyai sejarah panjang yang menarik untuk diketahui. Sebuah 
kota metropolitan di jantung Benua Eropa yang merupakan ibu kota 
Republik Federal Jerman. Berlin terletak di timur laut Jerman dan 
merupakan pusat dari kawasan Metropolitan BerlinBradenburg. 
Bermalam di Berlin. (MP/MM)

11 BERLIN - JAKARTA
City tour dengan melewati GEDUNG OPERA, CITY HALL - Balai Kota 
Berlin di Alexanderplatz di Mitte adalah salah satu pemandangan kota 
yang paling terkenal. Julukannya Rotes Rathaus berasal dari batu 
bata merah yang dibangunnya, GEREJA CAESAR WILHEIM, TEMBOK 
BERLIN - tembok pembatas terbuat dari beton yang dibangun oleh 
Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur) yang memisahkan 
Berlin Barat dan Berlin Timur, PINTU GERBANG BRANDENBURG - 
merupakan bekas gerbang kota dan salah satu simbol utama Berlin 
dan lain-lain. Kemudian Anda akan diantar menuju Airport untuk 
kembali ke Jakarta. Bermalam di pesawat. (MP/MS)

12 JAKARTA 
Hari ini tiba di Jakarta. Dengan demikian berakhirlah acara perjalanan 
tour ini. Terima kasih atas keikutsertaan Anda, sampai jumpa di tour 
- tour yang lain bersama AVIA TOUR..

HallstattHallstatt
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14 DAYS | EUROPE BALKAN 
               (MONTENEGRO, KOSOVO, MACEDONIA,
               ALBANIA plus GREECE) 
01 JAKARTA – ROME
Malam hari ini berkumpul di Airport International Soekarno-Hatta 
untuk bersama-sama berangkat menuju kota Rome di negara Italy. 
Bermalam di pesawat.

02 ROME 
Hari ini tiba di kota Rome. Setibanya Anda akan dijemput dan 
diajak berorientasi kota dengan melewati MONUMENT VITTORIO 
EMANUELE II, PIAZZA VENEZIA, TREVI FOUNTAIN, COLLOSEUM dan 
ROMAN FORUM. Setelah itu menuju hotel untuk beristirahat. (MM)

03 ROME  - PODGORICA - SVETI STEFAN -     
     BUDVA 
Hari ini dengan pesawat udara menuju Podgorica yang merupakan 
kota terbesar dan ibukota negara Montenegro. Setibanya Anda 
akan diajak berorientasi kota dengan melewati BLAZO JOVANOVIC 
BRIDGE, CLOCK TOWER dan lain-lain. Setelah itu melanjutkan 
perjalanan dengan bus menuju Sveti Stefan, pulau kecil yang indah 
di Montenegro. Kemudian menuju kota Budva dan mengunjungi OLD 
TOWN. Bermalam di Budva atau sekitarnya. (MS/MM)

04 BUDVA - PERAST - KOTOR - CETINJE -        
     PODGORICA
Pagi hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan ke kota  peninggalan 
Romawi kuno yang merupakan warisan budaya UNESCO dan 
terletak di pesisir pantai: KOTOR. Setibanya Anda akan diajak 
menuju Perast yang berada di kota Kotor, Anda akan diajak melihat 
pemandangan PERAST dan GOSPA OD SKRPJELA. Kemudian Anda 
akan mengunjungi Kotor Old Town. Setelah itu photostop di CETINJE 
sejenak dan melanjutkan perjalanan kembali ke kota Podgorica 
untuk bermalam. (MP/MS/MM) 

05 PODGORICA  - PEC - PRISHTINA 
Tour hari ini dilanjutkan menuju kota Prishtina dengan melalui kota 
Pec. Setibanya di PRISHTINA yang terletak di selatan negara Kosovo 
dan juga merupakan ibu kota dari negara Kosovo, Anda akan diajak 
city tour melewati atau mengunjungi FATIH MOSQUE, NEWBORN 
MONUMENT, CLOCK TOWER, MOTHER TERESA SQUARE. Setelah itu 
menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)  
06 PRISHTINA - PRIZREN - SKOPJE
Dengn bus hari ini menuju ibukota Republic of Macedonia, SKOPJE. 
Dalam perjalanan, singgah di kota PRIZREN, kota terbesar kedua di 
Kosovo dengan mengunjungi LEAGUE OF PRIZREN MUSEUM, juga 
berkeliling OLD TOWN untuk melihat OLD STONE BRIDGE, GEREJA 
ORTHODOx OUR LADY OF LJEVIS dari abad 14 yang dilindungi 
UNESCO. Lalu melanjutkan perjalanan menuju kota Skopje. Anda 
akan diajak city tour dengan mengunjungi MOTHER TERESA 
MEMORIAL HOUSE, tempat Mother Teresa dulu tinggal di kota Skopje 
pada tahun 1910-1928, melewati STONE BRIDGE di atas SUNGAI 
VARDAR, MACEDONIA SQUARE, PORTA MACEDONIA, MACEDONIAN 
NATIONAL THEATRE dan lain-lain. (MP/MS/MM)

07 SKOPJE  - OHRID 
Perjalanan hari ini dilanjutkan menuju kota Ohrid yang terletak di 
utara negara Macedonia, yang memiliki 365 gereja dengan DANAU 
OHRID-nya. Setibanya di OHRID, Anda akan diajak berkeliling kota 
yang merupakan situs warisan budaya dan alam yang dilindungi 
UNESCO. Anda akan mengunjungi Old Town dan melihat Ancient 
Theatre dan Bazaar. Anda juga dapat melihat Gereja St Clement, 
Gereja St. Sophia dan Gereja St John Kaneo. Bermalam di Ohrid atau 
sekitarnya. (MP/MS/MM)

08 OHRID - STRUGA - TIRANA  
Perjalanan hari ini dengan bus menuju kota TIRANA yang merupakan 
ibu kota dari negara Albania dengan singgah di Struga untuk 
berorientasi di kota yang sangat indah ini. Setibanya di Tirana, Anda 
akan diajak berorientasi dengan melewati CLOCK TOWER OF TIRANA, 
SKANDERBEG SQUARE, NATIONAL LIBRARY, OPERA serta MAIN 
BOULEVARD. (MP/MS/MM)

09 TIRANA - KRUJE - DURRES - BERAT 
Dengan bus hari ini menuju KRUJE untuk mengunjungi KRUJE CASTLE 
dan SKANDERBEG MUSEUM. Setelah itu menuju kota DURRES yang 
merupakan kota terbesar kedua di negara Albania yang terletak di tepi 
pantai. Anda akan mengunjungi DURRES AMPHITHEATRE, VENETIAN 
TOWER yang merupakan bagian dari DURRES CASTLE CITY WALL. 
Selanjutnya menuju kota Berat. Bermalam di Berat atau kota sekitarnya. 
(MP/MS/MM)

10 BERAT - GJIROKASTER - SARANDE
City tour di Berat pagi hari ini, Anda akan diajak ke OLD TOWN dan 
photostop di CITADEL, ONUFRI MUSEUM, melewati KING MOSQUE, 
MANGALEMI, GORICA BRIDGE dan KALEMEGAN. Setelah itu menuju 
GJIROKASTER yang merupakan kota warisan budaya UNESCO. Anda 
akan diajak city tour dengan berjalan kaki melewati GJIROKASTER 
CASTLE, WEAPONS MUSEUM, ZEKATE HOUSE dan lain-lain. 
Selanjutnya menuju kota Sarande untuk bermalam. (MP/MS/MM)

11 SARANDE - CORFU ISLAND 
Setelah santap pagi Anda akan diajak berorientasi kota Sarande. Sore 
hari menuju Corfu Island di Yunani dengan menggunakan hydrofoil. 
Setibanya Anda akan diajak mengelilingi pulau Corfu dan melihat 
PALEOKASTRITSA yang sangat indah. Anda juga diajak melihat 
Promontory of Kanoni. Bermalam di Corfu Island. (MP/MS/MM)

12 CORFU ISLAND
Hari ini Anda akan menghabiskan waktu di Corfu Island. Anda akan 
diajak mengenal pulau kecil yang cantik ini dengan melihat ST PYRIDON 
CHURCH, ACHILLEION, KERKYRA OLD TOWN. Lalu Anda akan di berikan 
waktu untuk menikmati suasana pantai yang indah di sini. (MP/MS/MM)

13 CORFU ISLAND - ATHENA - JAKARTA
Pagi hari ini Anda akan diantar menuju bandara untuk penerbangan 
menuju Athena. Setibanya di Athena, Anda akan melanjutkan 
penerbangan untuk kembali ke Tanah Air dan bermalam di pesawat. 
(MP)

14 JAKARTA 
Pagi dini hari ini melanjutkan penerbangan kembali ke Jakarta dan 
tiba sore harinya. Dengan demikian, berakhirlah acara perjalanan Anda 
bersama AVIA TOUR. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis 
untuk Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa 
dalam acara tour selanjutnya 

14 DAYS | EUROPE FIESTA plus LOURDES
01 JAKARTA - VIENNA
Malam hari pada waktu yang sudah ditentukan, para peserta berkumpul di 
Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk bersama – sama berangkat 
menuju kota Vienna di negara Austria. Bermalam di pesawat.

02 VIENNA
Pagi hari tiba di Vienna, Anda langsung diajak untuk city tour melewati 
SCHONBRUNN PALACE, OPERA HOUSE, PARLIAMENT HOUSE, ST. 
CHARLES CATHEDRAL dan lain-lain. Bermalam di Vienna. (MS/MM)

03 VIENNA - SALZBURG - INNSBRUCK
Dengan bus wisata Anda akan menuju kota SALZBURG, kota kelahiran Musisi 
Mozart dan lokasi syuting dari film Sound of Music yang terkenal. Setelah 
berorientasi kota sejenak, perjalanan dilanjutkan ke kota INNSBRUCK 
yang terkenal akan pemandangan dari Pegunungan Alpen. Bermalam di 
Innsbruck atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

04 INNSBRUCK - MILAN
Hari ini Anda akan diajak orientasi kota dengan photostop di GOLDEN ROOF. 
Kemudian melanjutkan perjalanan dengan bus ke negara Italia dengan kota 
tujuan MILAN yang terkenal dengan julukan kota Mode Italia. (MP/MS/MM) 

05 MILAN - NICE
Berorientasi kota Milan sejenak, diawali dengan photostop di DUOMO 
GOTHIC, gereja Cathedral Milan yang megah, LA SCALA THEATRE dan 
GALLERIA VITTORIO EMMANUELLE. Setelah itu menuju negara Perancis 
dengan kotanya yang terletak di selatan, NICE yang terkenal dengan julukan 
Cote D`Azur atau Mutiara dari Riviera dengan pantainya yang indah. 
(MP/MS/MM) 

06 NICE - MONTE CARLO - CANNES - NICE
Pagi hari mengunjungi negara MONACO dengan kotanya MONTE CARLO 
(yang terkenal dengan Grand Prix Formula 1) dan casinonya. Kemudian 
menuju CANNES, kota festival film Perancis. Sore hari kembali ke Nice 
dan selanjutnya acara bebas. Anda dapat mempergunakan kesempatan ini 
untuk menikmati keindahan pantai Nice. (MP/MS/MM)

07 NICE - MONTPELLIER - BARCELONA
Setelah santap pagi, perjalanan dilanjutkan ke kota kedua terbesar di 
Spanyol, Barcelona. Bermalam di kota Bercelona. (MP/MS/MM)

08 BARCELONA 
City tour di BARCELONA pagi ini mengunjungi Sagrada Familia Church 
yang sangat indah, melewati Monument Christopher Columbus, Olympic 
Stadium dan pusat keramaian La Ramblas. (MP/MS/MM)

09 BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Dengan bus hari ini menuju Madrid, ibukota negara Spanyol. Setibanya Anda 
akan diantar menuju hotel untuk beristirahat. Bermalam di kota Madrid.
(MP/MS/MM) 

10 MADRID - TOLEDO - MADRID
Pagi ini tiba di MADRID, Anda akan dijemput dan diajak city tour melewati 
antara lain : CIBELES FOUNTAIN dan PUERTA DEL SOL. Kemudian 
melanjutkan perjalanan menuju kota cantik TOLEDO yang merupakan 
bekas Ibukota Spanyol. Anda akan diajak tour berjalan kaki, photostop di 
Gereja Santa Maria yang bersejarah dan Gereja St. Thomas. Selesai tour 
kembali ke Madrid untuk bermalam. (MP/MS/MM)

11 MADRID - LOURDES
Dengan bus Anda akan mengunjungi kota LOURDES yang terkenal sebagai 
tempat ziarah bagi umat Katholik. Setibanya di Lourdes pada sore hari, Anda 
langsung diantar menuju hotel. Malam hari Anda dapat mengikuti Prosesi 
Lilin (Prosesi Lilin ditiadakan bila cuaca tidak memungkinkan). (MP/MS/MM)

12 LOURDES - PARIS
Pagi hari dengan kereta cepat TGV menuju kota mode PARIS. Tiba di Paris 
acara bebas untuk Anda. Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk 
berbelanja. (MP/MM)

13 PARIS - JAKARTA
Hari ini Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke Tanah 
Air. Bermalam di pesawat. (MP)

14 JAKARTA
Dengan tibanya Anda di Jakarta, berakhirlah acara wisata bersama AVIA 
TOUR yang penuh kenangan. Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai 
jumpa pada program berikutnya.

Nice
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13 DAYS | SPAIN PORTUGAL MOROCCO with CHEFCHAOUEN
01 JAKARTA - CASABLANCA
Hari ini berkumpul di Bandara International Soekarno-Hatta untuk 
bersama-sama berangkat menuju negara Maroko, CASABLANCA. 
Maroko merupakan sebuah negara yang memiliki garis pantai yang 
sangat panjang di Samudera Atlantik. Secara geografis, memiliki 
wilayah yang sebagian besar terdiri dari gurun dan pegunungan yang 
terjal. Maroko juga merupakan salah satu dari tiga negara (dengan 
Spanyol dan Perancis) yang memiliki garis pantai di Samudra Atlantik 
dan juga di Laut Mediterania. Bermalam di pesawat.

02 CASABLANCA - RABAT
Hari ini Anda akan tiba di kota terbesar Maroko, CASABLANCA. Setibanya 
Anda akan dijemput dan langsung diajak untuk berorientasi kota dengan 
melewati Mohamed V Square - pusat kota Casablanca, tempat dimana 
bangsa Eropa pertama berjalan ketika mereka tiba di Casablanca, 
mengunjungi The Hassan II Mosque - masjid yang didesain oleh arsitek 
berkebangsaan Perancis Michel Pinseau dan dibangun oleh Bouygues, 
Masjid ini disebut-sebut sebagai masjid terbesar kedua di dunia, setelah 
Masjidil Haram di Kota Mekkah. Kemudian melanjutkan perjalanan 
menuju kota Rabat untuk beristirahat dan bermalam. Bermalam di 
Rabat atau kota sekitarnya. (--/MS/MM)

03 RABAT - CHEFCHAOUEN - TANGIER
Rabat terletak di pinggir pantai samudra atlantik dan di aliri sungai 
Bouregreg yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Pada tahun 1610, 
kota Rabat menjadi salah satu kota penampungan bagi Arab-Moslem 
yang meninggalkan Andalus di Spanyol. Kota ini banyak menyimpan 
berbagai bangunan bersejarah bagi umat muslim. Anda akan diajak 
untuk berorientasi dengan melihat / melewati ROYAL PALACE yang 
merupakan tempat tinggal utama raja Maroko. Nama resminya adalah 
El Mechouar Essaid Palace, yang berarti tempat istana kebahagiaan, 
kemudian OUDAYA KASHBAH, HASSAN TOWER - mesjid yang di 
bangun oleh Raja Yaqoub Al-Mansour pada abad 12. Dari atas Anda 
dapat terlihat pemandangan indah dari hamparan sungai Bouregreg 
dan samudera Atlantik, juga THE KARAOUINE MOSQUE. Setelah itu 
melanjutkan perjalanan menuju CHEFCHAOUEN atau yang juga dikenal 
sebagai Chaouen, adalah sebuah kota di barat laut Maroko. Terletak 
di pedalaman dari Tangier dan Tétouan. Anda akan diajak untuk 
mengunjungi BLUE CITY - kota yang terkenal dengan bangunannya yang 
unik dengan nuansa biru. Kemudian menuju TANGIER. Bermalam di 
kota Tangier atau kota sekitarnya.

04 TANGIER - TARIFA - GRANADA 
Pagi ini dengan kapal ferry menuju Tarifa. Setibanya Anda akan 
langsung diantar menuju kota GRANADA yang merupakan kota yang 
terletak di Spanyol bagian selatan, sebuah kota yang merupakan ibukota 
provinsi Granada, di dalam kawasan otonomi Andalusia, Spanyol. 
Granada merupakan kota yang bersinar terang karena kemilau cahaya 
kemajuan ilmu pengetahuan ketika kota-kota besar lain di Eropa masih 
terkungkung dengan kegelapan. Berorientasi kota sejenak di Granada 
dengan melewati Generalife (Istana musim panas yang terkenal dengan 
taman airnya). Tak lupa Anda akan diajak untuk photostop di Mezquita 
Mayor de Granada dan Monasterio Cartuja. Bermalam di Granada. 
(MP/MS/MM)

05 GRANADA - CORDOBA - SEVILLA
Menuju kota Cordoba yang terletak di sebelah Sungai Guadalquivir. 
Cordoba adalah sebuah kota di wilayah Andalusia selatan, dan ibukota 
privinsi Cordoba. Merupakan kota Romawi yang penting dan pusat Islam 
utama di Abad Pertengahan. Setibanya, Anda akan diajak berorientasi 
kota sejenak mengunjungi Mosque-Cathedral of Cordoba sebuah 
katedral di Spanyol yang dahulu merupakan sebuah masjid. Pada masa 
kekuasaan Islam di Spanyol Córdoba adalah ibukota Spanyol di bawah 
pemerintahan dinasti Umayyah. Setelah Reconquista atau Penaklukkan 
Kembali Spanyol oleh kaum Kristen, gedung ini diubah fungsi. Photostop 
di Alcazar of Cordoba, Roman Bridge dan Jewish Quarter. Kemudian 
melanjutkan perjalanan menuju Seville. Seville merupakan kota 
terbesar keempat Spanyol, kota ini merupakan ibu kota wilayah otonomi 
Andalusia. Bermalam di Seville atau kota sekitarnya (MP/MS/MM)

06 SEVILLA - LISBON
Setelah santap pagi melanjutkan perjalanan menuju kota Lisbon ibu 
kota Portugal, terletak di tepi utara sungai Tagus. Setibanya di Lisbon, 
Anda akan diberikan waktu bebas untuk belanja hingga tiba waktunya 
untuk diantar kembali ke hotel untuk beristirahat. Bermalam di Lisbon. 
(MP/MS/MM)

07 LISBON - FATIMA
Pagi hari Anda akan berkeliling di kota Lisbon, Anda akan diajak 
berorientasi dengan melewati Mostiero dos Jerominos yang merupakan 
biara yang dibangun dengan marmer putih gaya arsitektur Portugis 
yang unik, Belem Tower, Commercial Square (pusat perdagangan pada 
jaman dahulu), Jembatan 25 April, Orient Station - Stasiun Kereta Api 
yang terkenal akan keindahan arsitekturnya dan lain-lain. Kemudian 
melanjutkan perjalanan menuju Fatima sebuah kota kecil sebelah 
utara kota Lisbon di Portugal. Setibanya di Fatima Anda akan diajak 
untuk melihat ke Gereja Basilica, kemudian ke Chapel of Apparitions - 
bangunan yang pertama didirikan di Cova da Iria, di tempat Bunda Maria 
menampakkan diri-Nya, serta photostop sejenak di House of Francisco 
and Jacinta. Bermalam di Fatima atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

08 FATIMA - MADRID
Tour hari ini Anda akan melakukan perjalanan menuju Madrid. 
Setibanya di Madrid, Anda akan langsung diantar menuju ke hotel untuk 
beristirahat dan bermalam. Bermalam di Madrid. (MP/MS/MM)

09 MADRID - TOLEDO 
City tour hari ini akan mengajak Anda untuk mengenal kota Madrid. Anda 
akan diajak berorientasi kota dengan melihat / melewati: Royal Palace, 
Plaza Mayor, Gedung Parlemen, Cibeles Fountain - ikon kota Madrid 
dan lainnya. Kemudian menuju Toledo untuk mengunjungi Santo Tome 
- sebuah gereja yang terletak di pusat sejarah kota Toledo (Spanyol) yang 
didirikan oleh Raja Alfonso VI dari Leon, photostop di Army Museum - 
museum angkatan darat, Museo deSanta Cruz, dan Primate Cathedral 
of Saint Mary of Toledo. Hingga waktunya, Anda akan diantar kembali 
menuju hotel untuk beristirahat dan bermalam. (MP/MS/MM)

10 MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Setelah santap pagi, Anda akan diantar melanjutkan perjalanan menuju 
BARCELONA kota terbesar kedua di Spanyol dan merupakan ibu kota 
wilayah otonom Katalonia. Singgah sejenak di Zaragoza untuk santap 
siang. Bermalam di Barcelona. (MP/MS/MM) 
11 BARCELONA 
Barcelona merupakan kota terbesar kedua di Spanyol dan merupakan 
ibu kota wilayah otonom Katalonia. Anda akan diajak lebih mengenal 
kota Barcelona dengan mengunjungi Montserrat Monastery dan 
Park Guell - salah satu karya utama Gaudí di Barcelona. Melewati 
Plaza Espana adalah salah satu kotak paling penting di Barcelona, 
dibangun pada kesempatan Pameran Internasional 1929, yang diadakan 
di kaki Montjuic, di distrik Santsmontjuic, Plaza Cataluna alun – alun 
besar di Barcelona tengah yang umumnya dianggap sebagai pusat 
kota dan tempat dimana kota tua dan Eixample yang di bangun abad 
ke19 bertemu, Plaza Reial alun-alun di Barri Gotic dari Barri Gotic 
dari Barcelona, Catalonia, Spanyol. Kemudian, kembali ke hotel untuk 
beristirahat dan bermalam. (MP/MS/MM)

12 BARCELONA - JAKARTA 
Setelah santap pagi, Anda akan diantar menuju Aiport untuk 
penerbangan kembali ke Tanah Air. Bermalam di pesawat. (MP/MS/MM)

13 JAKARTA
Sore hari ini tiba kembali di Jakarta. Dengan demikian, berakhirlah 
acara perjalanan tour ini. Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai 
jumpa pada acara tour lainnya bersama AVIA TOUR.

The Blue City Cibeles Fountain

01 JAKARTA –MILAN
Sore hari ini para peserta diharapkan sudah berkumpul di
Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk penerbangan
dengan kota tujuan pertama MILAN. Bermalam di pesawat. 

02 MILAN 
Pagi hari ini tiba di MILAN. Dengan bus Anda akan dijemput
dan diajak berorientasi kota dengan photostop di DUOMO
GOTHIC, gereja Cathedral Milan yang megah, LA SCALA
THEATRE dan GALLERIA VITTORIO EMMANUELLE II. Bermalam di
Milan. (MP)

03 MILAN - TURIN - LA SPEZIA 
Perjalanan hari ini Anda akan mengunjungi kota Turin yang
terkenal dengan Tifosi pendukung Juventus. Anda akan
mengunjungi Juventus Museum dan tour di Stadium DELLE
API. Bermalam di La Spezia atau kota sekitarnya.(MP/MM)

04 LA SPEZIA – CINQUE TERRE – PARMA
Tour hari ini dilanjutkan menuju CINQUE TERRE, salah satu
tempat yang masuk dalam UNESCO heritage site. Anda dapat
melihat kelima desa dengan rumah berwarna-warni di
sepanjang Italian Riviera dengan menggunakan alat
transportasi kereta api. Bermalam di Parma atau kota
sekitarnya. 

05 PARMA – MODENA – MARANELLO – VERONA
Pagi ini Anda akan diajak menuju MODENA untuk berorientasi kota. 
Kemudian mengunjungi Museum terbesar dari mobil Ferrari yaitu 
FERRARI MUSEUM di MARANELLO. Dilanjutkan menuju kota ROMEO 
& JULIET  yaitu kota VERONA. Anda dapat melihat Amphitheatre 
yang dibangun pada abad 1, kemudian melihat Juliet’s Balcony. 
Setelah itu Anda dapat berjalan - jalan dan menikmati suasana kota 

atau ngopi di salah satu cafe yang banyak terdapat di sini. (MP/MM)

06 VERONA - MURANO - BURANO - VENICE
Tour hari ini mengajak Anda menuju pelabuhan Tronchetto
dan dengan ferry menyeberang ke Pulau Murano & Pulau
Burano yang terkenal dengan keindahan warna-warni
rumahnya. Selanjutnya dengan ferry kembali ke Tronchetto
dan menuju Venice daratan untuk bermalam. (MP/MM)

07 VENICE - SAN MARINO
Hari ini dengan bus melanjutkan perjalanan menuju SAN
MARINO yang merupakan salah satu negara Republic tertua di
dunia, juga salah satu negara terkecil. Setibanya di San
Marino, Anda akan diajak city tour sejenak kemudian menuju
hotel untuk beristirahat. (MP/MM)

08 SAN MARINO - ROME
Setelah santap pagi, menuju kota Rome, Italia. Setibanya
Anda akan diajak untuk mengenal lebih dekat kota ini dengan
melewati MONUMENT VITTORIO EMANUELE II, PIAZZA VENEZIA,
TREVI FOUNTAIN, COLLOSEUM dan ROMAN FORUM. Setelah itu
ke Vatican City untuk melihat salah satu gereja terbesar di
dunia, ST. PETER’S BASILICA. Bermalam di Rome. (MP/MM)

09 ROME - JAKARTA 
Hari ini Anda akan diantar menuju Airport untuk penerbangan
kembali ke Tanah Air dan bermalam di pesawat. (MP)

10 JAKARTA 
Sore hari ini tiba di Jakarta yang merupakan akhir dari
perjalanan tour bersama AVIA TOUR. Terima kasih atas
partisipasi Anda dan sampai jumpa pada acara tour lainnya.

Cinque Terre

10 DAYS | SOUTHERN ITALY plus CINQUE TERRE and
   SAN MARINO
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Experience comfort 
like never before 
Settle beneath warm burgundy hues and stretch out beneath 
your luxurious, quilted  duvet. Drift off in the perfect comfort of 
your sumptuous Qsuite lie-flat double bed. Experience comfort 
like never before.

qatarairways.com

13 DAYS | AMAZING TUNISIA MALTA CYPRUS
01 JAKARTA - TUNIS
Malam Malam hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta untuk penerbangan dengan tujuan negara Tunisia. 
Bermalam di pesawat.

02 TUNIS - SOUSSE
Selamat Datang di Tunis! Siang ini setibanya, Anda akan dijemput dan 
langsung diajak untuk orientasi kota Tunis yang cantik ini. Anda akan diajak 
mengunjungi Kota Carthage (dari bahasa Phoenisia yang artinya “kota 
baru”), kota ini pernah menjadi salah satu kota penting dan makmur pada 
zaman dahulu. Kota ini didirikan oleh bangsa Phoenisia sekitar 3000 tahun 
yang lalu dan menjadi pusat peradaban Carthagian kuno. Kemudian, Anda 
juga akan diajak untuk mengunjungi Moorish Village - desa kuno Moor 
dengan rumah-rumah bercat putih dengan pemandangan gunung yang 
indah. Anda akan diajak walking tour sambil menikmati kecantikan kota 
yang merupakan Santorininya Tunis. Hingga waktunya Anda akan diantar 
menuju Sousse untuk bermalam. (MM)

03 SOUSSE - EL DJEM - DOUZ
Setelah menikmati santap pagi, Anda akan diajak menuju El Djem. Setibanya 
Anda dapat melihat Amfiteater Thysdrus atau juga dikenal Amphitheatre 
El Jem yang menjadi saksi bagi arsitektur Romawi yang terletak di dataran 
di tengah Tunisia yang bentuknya seperti Colloseum di Roma. Amfiteater ini 
dibangun seluruhnya dari balok-balok batu, tanpa fondasi dan berdiri bebas. 
Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Matamata yang merupakan 
tempat shooting film Star Wars. Anda dapat melihat hunian bawah tanah 
Berber Troglodytes yang menakjubkan. Setelah itu menuju Douz yang 
dikenal sebagai ‘Gateway to the Sahara’. Apabila waktu memungkinkan, 
Anda dapat mencoba menaiki unta. Bermalam di Douz atau kota sekitarnya. 
(MP/MM)

04 DOUZ - CHOTT JERID - TAMERZA - TOZEUR 
Perjalanan hari ini menuju Tozeur dengan melalui Chott El Jerid, dataran 
garam terbesar di Sahara. Tozeur dengan banyaknya persediaan air alami 
menjadikan tempat ini dikenal sebagai penghasil kurma terbaik di Tunisia. 
Setibanya Anda dapat mengunjungi Medina of Tozeur dan selanjutnya Anda 
berkesempatan untuk mencicipi kurma setempat. Setelah bersantap siang, 
dengan mobil 4x4, tour hari ini dilanjutkan untuk melihat gunung Chebika 
dan Tamerza serta Ong Jemal yang juga merupakan tempat shooting film 
Star Wars. Anda juga dapat melihat Tamerza Canyon, air terjun di tengah 
gurun. Bermalam di Tozeur atau kota sekitarnya. (MP/--/MM)

05 TOZEUR - KAIROUAN - HAMMAMET 
Tour hari ini akan mengajak Anda menuju Kairouan. Kairouan merupakan 
kota dengan situs ziarah keagamaan yang penting dan disebut sebagai 
kota tersuci keempat bagi umat Muslim. Karena kecantikan dan sejarah 
kota ini, kota ini masuk dalam situs Warisan Dunia UNESCO. Anda akan 
diajak berorientasi kota dan melihat contoh-contoh terbaik arsitektur Islam 
berupa Mesjid Agung, Mausoleum of the Barber dan Aghlabid Basins. 
Kemudian menuju Hammamet untuk bermalam. Bermalam di Hammamet 
atau kota sekitarnya. (MP/--/MM)

06 HAMMAMET - TUNIS - VALLETTA - ST JULIAN’S 
- QAWRA 
Dengan bus hari ini menuju Tunis. Selanjutnya dengan pesawat udara 
menuju Valletta yang merupakan ibukota negara Malta. Setibanya di Valletta 
siang hari ini, Anda akan dijemput dan langsung city tour mengunjungi St. 
John’s Co- Cathedral yang merupakan Gereja Katolik Roma di Valletta yang 
didedikasikan untuk Santo Yohanes Pembaptis. Bermalam di St Julian’s / 
Qawra atau kota sekitarnya. (MP/--/MM)

07 QAWRA - CIRKEWWA - GOZO - QAWRA
Hari ini dengan ferry menuju Pulau Gozo untuk melihat Ggantija Temples, 
kompleks kuil neolitikum di pulau Gozo, Malta yang merupakan salah satu 
kuil megalitikum yang dapat ditemui di Malta dan yang umurnya lebih 
tua daripada piramida di Mesir. Kemudian kembali dengan ferry menuju 
Gozo. Anda akan singgah sejenak untuk photostop di Popeye Village yang 
juga dikenal sebagai Desa Sweethaven, adalah pedesaan yang sebagian 
bangunanannya terbuat dari kayu, terletak di Anchor Bay di sudut barat 
laut pulau Mediterania Malta, dua mil dari desa Mellieha. Apabila waktu 
memungkinkan, Anda dapat mengunjungi Popeye Village Themepark 
(Optional). Setelah itu kembali menuju hotel untuk beristirahat dan 
bermalam.(MP/MS/--)

08 QAWRA - MARSAxLOKK - MDINA - QAWRA
Setelah menikmati santap pagi, Anda diajak menuju Marsaxlokk, desa 
nelayan tradisional di Wilayah Tenggara Malta. Pelabuhan ini merupakan 
objek wisata yang terkenal karena pemandangannya yang indah, para 
nelayan dan sejarahnya. Anda dapat melihat Blue Grotto di Marsaxlokk 
yang sangat indah (jika cuaca memungkinkan) dengan perahu. Anda 
juga akan diajak melihat Medina Fortress, yang merupakan kota abad 
pertengahan yang dibentengi dan terletak di sebuah bukit besar di pusat 
Malta. Kemudian kembali menuju hotel untuk beristirahat dan bermalam.
(MP/MM) 
09 QAWRA - MALTA - LARNACA - LIMASSOL
Pagi hari Anda akan diajak melihat tiga kota Birgu, Senglea dan Cospicua 
sebelum menuju Bandara. Setelah itu dengan pesawat udara menuju kota 
Larnaca di Cyprus. Setibanya di Larnaca, dengan bus Anda akan melanjutkan 
perjalanan menuju Limassol untuk bermalam dan beristirahat. Bermalam 
di Limassol atau kota sekitarnya.

10 LIMASSOL - PAPHOS - LIMASSOL
Dengan bus perjalanan hari ini menuju kota Paphos untuk melihat Petra 
Tou Romiou dengan pemandangan yang indah dan menurut legenda 
merupakan tempat kelahiran Dewi kecantikan Yunani yang terkenal, 
Aphrodite. Anda juga diajak mengunjungi The Sanctuary of Aphrodite, Ayia 
Kyriaki Basilica dan Paphos Mosaics sebelum kembali menuju hotel untuk 
bermalam.(MP)

11 LIMASSOL - NICOSIA - LIMASSOL
Nicosia merupakan kota terakhir di dunia yang secara fisik dipisah menjadi 
dua akibat pemisahan wilayah Siprus yakni Siprus Yunani (Greek Cypriots) 
di Pulau Siprus bagian selatan dan Siprus Turki (Turkish Cypriots) di Pulau 
Siprus bagian utara. Setibanya Anda akan diajak untuk mengunjungi 
Cathedral St John the Evangelist dan photostop di The Archbishop’s 
Palace - kediaman resmi dan kantor uskup agung Siprus yang berlokasi 
di Nikosia. Tak lupa Anda juga akan diajak untuk berbelanja di Laiki 
Geitonia. Hingga waktunya, Anda akan diantar kembali menuju hotel untuk 
beristirahat. (MM)

12 LIMASSOL - LARNACA - JAKARTA 
Hari ini, Anda akan diantar kembali menuju Airport di Larnaca untuk 
penerbangan kembali ke Tanah Air dan bermalam di pesawat. (MP)

13 JAKARTA
Tiba kembali hari ini di Jakarta yang merupakan akhir dari perjalanan 
bersama AVIA TOUR. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis untuk 
Anda. Sampai jumpa kembali di acara tour lainnya dan terima kasih atas 
partisipasi Anda.

Marsaxlokk village harbor
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15 DAYS | ITALY SICILY GREECE plus SANTORINI
01 JAKARTA - ROME
Siang hari ini para peserta diharapkan sudah berkumpul di Bandara 
Internasional Soekarno-Hatta untuk bersama-sama berangkat 
menuju ibukota negara Italy, ROME. Bermalam di pesawat. 

02 ROME 
Hari ini setibanya di Rome, Anda akan diajak untuk mengenal 
lebih dekat kota Rome dengan melewati MONUMENT 
VICTORIO EMMANUELA II, PIAZZA VENECI, TREVI FOUNTAIN, 
COLLOSEUM dan ROMAN FORUM. Setelah itu ke VATICAN 
CITY untuk melihat salah satu gereja terbesar di dunia,  
ST. PETER’S BASILICA. (MM)

03 ROME - CASERTA - NAPOLI
Setelah bersantap pagi menuju kota CASERTA untuk melihat 
PALAZZO REALE PALACE yang sangat anggun yang dibangun 
selama 50 tahun lebih pada abad ke 17. Perjalanan dilanjutkan 
menuju kota pelabuhan Napoli untuk bermalam. (MP/MS/MM)

04 NAPOLI-PALERMO 
City tour hari ini Anda akan diajak melewati bangunan-bangunan 
yang dirancang oleh para arsitek ternama Italia seperti Palazzo 
San Giacomo (sekarang digunakan sebagai kantor walikota), 
San Giacomo Degli Spagnoli Church dan Nuovo Castle (Maschio 
Angiono). Selanjutnya dengan ferry menuju kota PALERMO. 
Bermalam di ferry. (MP/MS/MM)

05 PALERMO - AGRIGENTO
Pagi hari tiba di Palermo, Anda akan dijemput dan langsung 
diajak untuk city tour melewati PALERMO CATHEDRAL, SAN 
GIOVANNI DEGLI EREMITI CHURCH dengan arsitekturnya yang unik 
yang dibuat oleh pemahat Arab pada tahun 1132, PALAZZO DEI 
NORMANNI (bekas istana raja yang terkenal dengan dekorasi yang 
menakjubkan di dalam Palatine Chapel) dan lain-lain. Setelah itu 
dengan bus menuju AGRIGENTO. (MP/MS/MM)

06  AGRIGENTO - MT.ETNA - TAORMINA 
Acara tour hari ini mengajak Anda mengunjungi VALLEY OF THE 
TEMPLES, kompleks kuil tempat pemujaan dewa-dewi Yunani dan 
merupakan kota yang pernah menjadi pusat perdagangan pada 
abad 6 SM. Tour dilanjutkan menuju MOUNT ETNA. Anda akan diajak 
naik cable car dan mobil jeep ke lereng puncak gunung berapi 
yang masih aktif ini dan menikmati keindahan gunung dengan 
kawahnya (jika cuaca memungkinkan). Bermalam di TAORMINA 
atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

07  TAORMINA - MESSINA  
VILLA SAN GIOVANNI - SORRENTO 

Pagi hari dengan bus menuju pelabuhan MESSINA. Selanjutnya 
dengan ferry menuju kota pelabuhan VILLA SAN GIOVANNI. Tiba 
di Villa San Giovanni perjalanan dilanjutkan ke SORRENTO dengan 
bus. Bermalam di Sorrento atau kota sekitarnya. (MP/MS/MM)

08 SORRENTO - CAPRI - POMPEII - SORRENTO
Hari ini menuju CAPRI ISLAND dengan menggunakan kendaraan 
hydrofoil. Setibanya Anda akan tour mengunjungi BLUE GROTTO 
yang menakjubkan (hanya diadakan bila cuaca memungkinkan). 
Dilanjutkan mengunjungi POMPEII. Sore hari kembali ke Sorrento 
untuk bermalam. (MP/MS/MM)

09 SORRENTO - AMALFI - BARI - IGOUMENITSA 
Dengan bus hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju 
AMALFI yang terkenal dengan keindahannya. Anda akan diajak 
photostop di POSITANO sebelum dengan bus menuju kota BARI. 
Setibanya Anda akan langsung diantar menuju pelabuhan untuk 
menyeberangi IONIAN  SEA menuju kota IGOUMENITSA. Bermalam 
di ferry. (MP/MS/MM)

10  IGOUMENITSA - METEORA - KALAMBAKA 
Pagi hari setibanya, Anda akan dijemput dan diajak mengunjungi 
obyek wisata terkenal di dunia, METEORA, yaitu kompleks 
monastery yang dibangun di atas puncak bukit bebatuan tinggi 
yang terbentuk akibat fenomena alam. Anda akan mengunjungi 
Monastery yang pertama dibangun, terbesar dan tertinggi (623 
km), MEGALO MONASTERY yang sangat menakjubkan, melewati 
AGIA TRINITY yang pernah dipakai sebagai tempat pembuatan 
film James Bond dan mengunjungi monastery yang khusus dihuni 
biarawati, AGIOS STEFANOS. (MP/MS/MM)

11 KALAMBAKA - DELPHI - ATHENA
Dengan bus Anda akan melanjutkan perjalanan ke ibukota Yunani, 
ATHENA melalui Delphi yang sangat terkenal di dunia karena 
peninggalan archeological site dan APOLLO TEMPLE yang dianggap 
suci. Malam hari Anda dapat menyaksikan YUNANI TRADITIONAL 
DANCE sambil bersantap malam. (MP/MS/MM)

12 ATHENA - SANTORINI 
Hari ini dengan pesawat domestik menuju SANTORINI ISLAND yang 
merupakan pulau wisata selebriti dunia, dikenal dengan sebutan 
The Aegean Sea’s Balcony. Pulau Santorini yang juga disebut 
pulau putih karena bangunan-bangunan putih memadati seluruh 
bukit-bukit yang tampak seperti salju bertebaran menciptakan 
pemandangan yang sangat mengesankan dan dapat melihat dari 
jauh pulau kawah bekas letusan gunung berapi 15 abad sebelum 
masehi. Anda juga akan diajak ke kota OIA untuk melihat Old Town 
dan BLUE ROOF CHURCH. (MP/MS/MM)

13 SANTORINI-ATHENA 
Setelah bersantap pagi Anda akan diantar ke Airport untuk 
penerbangan kembali ke Athena. Setibanya di Athena, Anda 
akan menikmati kota Athena dengan tour ke kota kuno di atas 
bukit, ACROPOLIS yang berdiri pada 2500 tahun yang lalu dengan 
salah satu reruntuhannya yang terkenal, THE PARTHENON yang 
menggambarkan arsitektur klasik Yunani dengan dewa-dewinya 
yang artistik. (MP/MS/MM)

14 ATHENA - JAKARTA
Setelah bersantap pagi Anda akan diantar ke Airport untuk 
penerbangan kembali ke Tanah Air. (MP)
 
15 JAKARTA
Hari ini tiba kembali di Jakarta. Dengan demikian berakhirlah 
perjalanan tour Anda bersama AVIATOUR. Semoga kesan manis 
membawa Anda berjumpa kembali di acara tour kami berikutnya.

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. 



Brand selection may vary.
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Kamu

Koper-mu

ZURICH INSURANCE.
FOR THOSE WHO TRULY LOVE.

PT Zurich Insurance Indonesia merupakan perusahaan asuransi umum yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dapatkan 29 manfaat dengan total

pertanggungan hingga USD 250.000*
*Manfaat maksimal untuk polis keluarga.

BAGASI

DELAY
FLIGHT

PENGOBATAN
BIAYA

*TC Apply

NIKMATI PERJALANAN

TANPA RASA
KHAWATIR

NIKMATI PERJALANAN

TANPA RASA
KHAWATIR

Layanan Bantuan Darurat

24 JAM
Zurich ASSIST di Seluruh Dunia

 
+62 21 3044 9777

Kunjungi www.zurichclick.co.id
untuk Beli Asuransi Perjalanan Zurich Secara Online.




