RUSSIA SCANDINAVIA + BERGEN
15 Days (EMIRATES)
Departure Date: 08 Sep 2019

Travel Highlight
**FULLBOARD MEALS - BONUS GROUP TRAVEL INSURANCE - RUSSIAN CIRCUS SHOW
MOSCOW - METRO MOSCOW - FLOYBANEN FUNICULAR melihat keindahan kota Bergen dari
atas - PANORAMIC TRAIN - Mengunjungi / melewati : ST BASIL CATHEDRAL merupakan gereja
dengan arsitektur berwarna warni, ISTANA PETERDROVET Istana musim panas, CITY HALL nobel
Apreciation Stockholm, ROSENBORG CASTLE, RED SQUARE, NORWAY FJORD CRUISE**

Itinerary
Hari 1: 08 Sep 2019
BERKUMPUL DI JAKARTA
Para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno–Hatta untuk bersama-sama berangkat menuju Moscow
melalui Dubai. MOSCOW merupakan ibu kota 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.
Hari 2: 09 Sep 2019 D
JAKARTA – DUBAI | EK 359 CGKDXB 0040 0535
DUBAI - MOSCOW | EK 133 DXBDME 0935 1350
Hari ini Anda akan tiba di Moscow. Setibanya Anda akan diajak city tour dengan mengunjungi / melewati RED
SQUARE adalah alun-alun terbesar dan paling terkenal di Rusia dan ST. BASIL CATHEDRAL - karya arsitektur artistik
Moskow yang paling terkenal, disebut juga "Katedral Pokrovsky" atau "Katedral Perantara Perawan oleh Pelepah".
Setelah itu Anda dapat menyaksikan pertunjukan CIRCUS yang spektakuler (apabila circus tutup, akan diganti
dengan ballet show atau show lainnya). Bermalam di Moscow atau kota sekitarnya.
Hotel: Holiday Inn Seligerskaya / Holiday Inn Suschevsky atau Setaraf
Hari 3: 10 Sep 2019 B, L, D
MOSCOW
Tour hari ini dilanjutkan dengan mengunjungi / melewati ARMOURY CHAMBER bagian dari kompleks Istana Grand
Kremlin, Salah satu museum tertua di Moskow bertempat di sebuah bangunan 1851 yang dirancang oleh arsitek Imperial
Konstantin Thon, 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 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. Bermalam di Moscow atau kota sekitarnya.
Hari 4: 11 Sep 2019 B, L, D
MOSCOW – ST. PETERSBURG | by train
Dengan kereta api hari ini menuju ST. PETERSBURG 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 (Peterhof tutup setiap hari senin, maka
akan digantikan ke Catherine’s Palace). Bermalam di St Petersburg atau kota sekitarnya.
Hotel: Park Inn Pribaltiyskaya / Park Inn Pulkovskaya atau setaraf
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Hari 5: 12 Sep 2019 B, L, D
ST. PETERSBURG – HELSINKI | by train
Pagi hari Anda diajak mengunjungi HERMITAGE MUSEUM, bekas istana musim dingin (Hermitage tutup setiap hari
senin), photostop di ST. ISAAC’s CATHEDRAL - gereja utama kota dan katedral terbesar di Rusia, dibangun antara
tahun 1818 dan 1858, oleh arsitek kelahiran Prancis 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, dan photostop di SPAS NA KROVI CATHEDRAL. Selanjutnya dengan kereta api
perjalanan dilanjutkan menuju HELSINKI, yang merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Finlandia, Kota ini
terletak di bagian selatan Finlandia, di tepi Teluk Finlandia dan Laut Baltik. Bermalam di Helsinki atau kota sekitarnya.
Hotel: Holiday Inn West Ruoholahti atau Setaraf
Hari 6: 13 Sep 2019 B, L, D
HELSINKI – STOCKHOLM | by ship
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 menyeberang laut Baltik dan
bermalam di kapal untuk menuju kota STOCKHOLM, ibukota Swedia. Bermalam di kapal.
Hari 7: 14 Sep 2019 B, L, D
STOCKHOLM
Hari ini tiba di Stockholm, Anda akan diajak city tour mengunjungi VASA SHIP MUSEUM - museum maritim di
Stockholm, Swedia. Terletak di pulau Djurgården, museum ini menampilkan satu-satunya kapal 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 / Bromma atau kota sekitarnya.
Hotel: Scandic Infra City atau Setaraf
Hari 8: 15 Sep 2019 B, L, D
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.
Hotel: Scandic Hamar / Scandic Ringsaker atau Setaraf
Hari 9: 16 Sep 2019 B, L, D
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.
Hotel: Fretheim Hotel / Park Hotel Vossevangen atau Setaraf
Hari 10: 17 Sep 2019 B, L, D
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 atau kota sekitarnya.
Hotel: Scandic Bergen City / Thon Bergen Airport atau Setaraf

Hari 11: 18 Sep 2019 B, L, D
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 atau kota sekitarnya.
Hotel: Quality Hotel Expo / Radisson Blu Park atau Setaraf
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Hari 12: 19 Sep 2019 B, L, D
OSLO – COPENHAGEN | by ship
Setelah menikmati santap pagi, Anda akan diajak city tour mengunjungi VIGELAND SCULPTURE PARK, melewati
CITY HALL, Old Cathedral, The Royal Palace dan lainnya. Selanjutnya Anda akan melanjutkan perjalanan menuju
Copenhagen dengan kapal ferry dan bermalam di kapal.
Hari 13: 20 Sep 2019 B, L, D
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 akan diajak berbelanja di Strøget area. Bermalam di Copenhagen atau kota
sekitarnya.
Hotel: Radisson Blu Scandinavia / Scandic Sluseholmen atau Setaraf
Hari 14: 21 Sep 2019 B
COPENHAGEN – DUBAI | EK 152 CPHDXB 1535 2355
Pagi hari ini Anda akan langsung diantar ke Airport untuk penerbangan kembali ke Tanah Air melalui Dubai. Bermalam
di pesawat
Hari 15: 22 Sep 2019
DUBAI – JAKARTA | EK 356 DXBCGK 0410 1540
Sore hari 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.

RUSSIA SCANDINAVIA + BERGEN
15 Days (EMIRATES)
Departure Date: 08 Sep 2019
Biaya tour per-orang*
Adult Twin Share

Child Twin Share

Child Without Bed

Single Supplement

Visa
Norway

Visa
Russia

IDR

IDR

IDR

IDR

IDR

IDR

52,590,000

52,590,000

50,090,000

17,000,000

1,725,000

2,550,000

* Acara perjalanan, Harga Tour / Visa / Apt Tax & YQ serta flight detail dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

Biaya Tour Termasuk :

Biaya Tour Tidak Termasuk :

1. Ticket pesawat udara p.p. kelas ekonomi (non-endorsable, nonrefundable & non-reroutable berdasarkan harga group / promosi)
2. Airport tax International (dapat berubah sewaktu - waktu).
3. Bonus Asuransi Perjalanan GROUP (usia tertanggung
maksimal 70 tahun)
4. Penginapan di hotel berdasarkan 2 (dua) orang dalam 1 kamar
(twin sharing).
5. Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum dalam
acara perjalanan. (MP – Makan Pagi; MS – Makan Siang; MM –
Makan Malam).
6. Berat maksimum sebesar 20kg untuk 1 bagasi atau sesuai dengan
peraturan maskapai penerbangan yang digunakan; dan berat
maksimum 7 kg untuk 1 handbag kecil untuk dibawa ke kabin
pesawat atau sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan
yang digunakan.
7. Satu buah tas cantik bagi setiap peserta.
8. Tour Leader dari AVIA TOUR.

1. Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa,
entry permit, dll.
2. Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room
service, laundry, mini bar, tambahan makanan
dan minuman serta pengeluaran lainnya.
3. Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin
diadakan selama perjalanan.
4. Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan
di atas 20 kg), Biaya bea masuk yang dikenakan
oleh duane di Jakarta maupun di negara yang
dikunjungi.
5. Biaya Single Supplement.
6. Tips untuk Lokal Guide, Tour Leader,
Pengemudi, Pelayan restoran, dan Porter (jika
ada) di Hotel dan Bandara.
7. PPN 1%.

Terms and Conditions
1. HOTEL-HOTEL YANG DIPAKAI PADA TOUR SCANDINAVIA, DI BEBERAPA KOTA UMUMNYA TIDAK MEMILIKI
FASILITAS AIR CONDITION.
2. Harga minimal peserta 20 orang.
3. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per peserta minimal IDR 15.000.000 + Biaya
Visa (jika ada). Pembayaran melalui transfer ditujukan ke rekening a.n. PT Fiwi Lestari Internasional.
4. Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan
disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan.
5. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sesuai jadwal dan ketentuan
dari pihak Kedutaan, dan biaya visa tetap harus dilunasi walaupun visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan.
6. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang tercantum di bagian harga tersebut di atas.
7. Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di masing-masing kota / negara.
Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran / konferensi, atau hotel yang ditawarkan
sedang penuh, maka akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat.
8. Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, gangguan, keterlambatan sarana
angkutan/transportasi, bencana alam dll) yang dapat memengaruhi acara tour akan dirubah dan bersifat non-refundable (tidak
dapat dikembalikan). Dan Biaya Tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur.
9. Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.
10. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
11. Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan, sbb :
1. setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable)
2. 30 - 15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour
3. 14 - 06 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour
4. 05 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour
12. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat & kondisi di atas.
Syarat & Kondisi Tour selengkapnya berlaku sesuai dengan yang tertera di dalam brosur program tour Avia / website

PERSYARATAN & KONDISI UMUM

PERUBAHAN & PERPANJANGAN

Harga tour sewaktu-waktu dapat berubah tanpa dengan pemberitahuan terlebih
dahulu, jika terjadi perubahan nilai tukar (kurs) atau kenaikan tarif penerbangan
sebelum pelunasan.

· Deviasi (penyimpangan perjalanan) diperbolehkan minimal
1 bulan
sebelum tanggal keberangkatan (atau sebelum ticket dikeluarkan) jika
dilakukan setelah itu maka biaya yang timbul akan dibebankan kepada
peserta tour dan harus diselesaikan sebelum keberangkatan tour.

PENDAFTARAN & PELUNASAN
a) Pendaftaran harus disertai dengan passport / copy passport dan uang muka sebesar
IDR 7.000.000,-/orang. Dan sisanya harus dilunasi 14 hari sebelum hari keberangkatan.

· Deviasi dengan acara mempersingkat jadwal paket tour, tidak ada
pengembalian uang.

b) Bagi yang sudah memberikan passport tapi belum membayar deposit karena
penyimpangan tour (deviasi) dan belum mendapat konfirmasi 14 hari sebelum
keberangkatan, tetapi peserta masih ingin tetap deviasi, hal ini menjadi tanggung
jawab peserta tour sendiri.

· Pihak Avia tour tidak menjamin untuk konfirmasi reservasi pesawat, hotel, dan
sebagainya apabila peserta menghendaki perpanjangan/perubahan dari
jadwal paket tour semula (deviasi).
· Jika hotel-hotel / Airlines yang telah ditetapkan dalam acara tour ternyata
penuh, Avia tour dan agent-agentnya berhak mengganti / merubah acara
perjalanannya dan hotel-hotel lainnya yang setaraf sesuai dengan
pertimbangan dan konfirmasinya.

c) Pendaftaran yang dilakukan 15 hari sebelum tanggal keberangkatan harus langsung
melunasi pembayaran.
d) Avia tour berhak membatalkan pembukuan peserta tour yang belum membayar
deposit serta termin pembayaran sesuai tanggalnya dan menyerahkan passport
sebagai jaminan keikutsertaan dalam tour, dengan atau tanpa pemberitahuan
sebelumnya.

BIAYA TOUR TIDAK TERMASUK
· Airport Tax, Asuransi perjalanan dan tax lainnya yang berlaku dinegara-negara
/ tempat yang dikunjungi.

e) Sebelum pelunasan harga tidak mengikat dapat berubah sewaktu – waktu.

· Biaya pembuatan document perjalanan : Passport, Visa, dll.

PEMBATALAN
a. Pembatalan peserta untuk pemesanan yang sudah konfirm akan dikenakan biaya
pembatalan sesuai dengan ketentuan berikut:

· Pengeluaran pribadi : mini bar, telepon, room service, cucian, makanan
tambahan diluar dari menu yang disediakan dan pengeluaran pribadi lainnya.

30 -15 hari dari tanggal keberangkatan : 50% dari harga tour

· Tour tambahan (optional tour)

14 - hari keberangkatan dikenakan 100% dari harga tour.

· Biaya bea masuk bagi barang-barang

Biaya pembatalan ini juga berlaku bagi peserta yang oleh karena sesuatu dan lain hal
mengganti tanggal keberangkatan atau pindah ke jenis tour yang lain.

· Excess baggage (biaya kelebihan bagasi yang sudah ditentukan) yang
dikenakan bea masuk oleh douane di Jakarta / negara – negara yang
dikunjungi.

b. Pembatalan sebagian dari rangkaian acara paket tour, akibat dari ketentuan pihak
imigrasi dalam kasus deportasi atas wewenang imigrasi dengan alasan apapun
termasuk yang disebabkan oleh document perjalanan yang tidak memenuhi

· Biaya single supplement bagi peserta yang menempati 1 kamar sendiri.
· Tips untuk lokal guide / Sopir / Porter hotel.

TANGGUNG JAWAB
Avia tour akan berusaha memberikan pelayanan terbaik.

VISA

a) Avia tour beserta agen – agen perjalanan tidak bertanggung jawab dan tidak bisa
dituntut atas :

Setiap kedutaan / konsulat mempunyai perbedaan ketentuan dalam hal
persyaratan data penunjang serta dalam lamanya pembuatan visa.

*

kecelakaan, kehilangan atau keterlambatan bagasi oleh pihak maskapai
penerbangan, hotel dan alat angkutan lainnya.

· Dalam hal aplikasi visa (apabila rute perjalanan memerlukan visa), peserta
bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sesuai jadwal dan
ketentuan dari pihak kedutaan.

* Bila ada pelayanan dalam paket yang tidak digunakan oleh para peserta
dikarenakan berhalangan atau sakit, para peserta tidak berhak menuntut uang
pemotongan atas service yang tidak dipakai atau menggantikannya dengan orang
lain.

· Dalam hal ini kami dapat membantu anda dalam proses permohonan
pembuatan visa ( kecuali untuk negara – negara tertentu anda harus
mengajukannya sendiri), namun Avia tour tidak menjamin
diterimanya/dikabulkan permohonan tersebut.

* Kerugian waktu, perubahan acara perjalanan atau tambahan biaya karena
kegagalan, gangguan dan keterlambatan pesawat udara / kereta api / alat
angkutan lainnya sehingga tidak dapat berangkat/tiba ditempat tujuan pada
hari/waktu yang ditentukan.

· Avia tour tidak bertanggung jawab atas biaya – biaya tambahan maupun
pengembalian uang dari biaya – biaya tour jika 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.

* Penghentian atau perubahan dalam perjalanan transit pesawat udara.
* Dan sebab-sebab lain diluar dari kemampuan kami.
* Kehilangan Barang Pribadi, koper, titipan barang di airport, hotel dan tindakan
kriminal yang menimpa peserta tour selama perjalanan.
* Deportasi atau penolakan dari imigrasi negara setempat dengan alasan apapun,
Pihak Avia tour tidak bertanggung jawab dan tidak ada pengembalian uang dari
biaya tour atau lainnya.
* Perubahan acara perjalanan akibat dari bencana alam, perang, wabah penyakit, aksi
teroris, kerusuhan dan lain sebagainya bersifat “Force Majeur”.
b) Avia tour menyarankan pembuatan asuransi perjalanan.
AVIA TOUR DAN SELURUH AGEN BERHAK
· Membatalkan atau menunda keberangkatan tour yang telah dijadwalkan, apabila
jumlah peserta kurang dari jumlah minimum peserta sesuai produk tour masingmasing.
· Merubah (memutar) rute & acara perjalanan sesuai dengan kondisi & konfirmasi dari
maskapai penerbangan atau berdasarkan kondisi hotel di masing-masing kota /
negara.
· 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,dll.

· Harga visa dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dan mengikuti
kurs yang berlaku atau apabila ada perubahan kebijakan dari
Kedutaan/Konsulat.
PERMINTAAN KHUSUS.
Permintaan khusus seperti menu makanan (vegetarian, Diet, No Pork,dll), kamar
yang bersebelahan/saling berhubungan, kursi tempat duduk di pesawat, dll.
Silahkan memberitahukan ke pihak kami pada saat pemesanan tour (reservasi).
Pihak Avia tour tidak menjamin ketersediaan permintaan tersebut, karena
permintaan khusus tersebut membutuhkan konfirmasi / ketersediaannya sesuai
dari pihak hotel/penerbangan/restoran.
Dengan melanjutkan dan melakukan reservasi serta pembayaran deposit, maka
Anda dianggap telah menyetujui dan memahami syarat dan kondisi tersebut.
Syarat & Kondisi Tour selengkapnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam
brosur program tour atau di website kami (www.avia.travel).
Jakarta,

(

Nama lengkap

)

Mewakili seluruh peserta

