13D/10N FAVORITE SCANDINAVIA
DENMARK - NORWAY - SWEDEN – FINLAND

25 JUN 2022
By : Qatar Airways (EKAQR)
BONUS :
* PAKET PROTOKOL KESEHATAN * TERMASUK PCR TEST DI HELSINKI
* ASURANSI PERJALANAN ( COVER COVID-19 )

HARI 01 : BERKUMPUL DI BANDARA JAKARTA
Berkumpul di BANDARA SOEKARNO-HATTA JAKARTA untuk memulai penerbangan ke negara DENMARK yaitu kota COPENHAGEN. Anda akan tiba keesokan
harinya.
HARI 02 : JAKARTA - COPENHAGEN
Hari ini Anda akan tiba di Negara DENMARK dengan kota COPENHAGEN, Anda akan diajak untuk mengujungi ROSENBORG PALACE yang dibangun di abad ke-14
dan digunakan sebagai tempat penyimpanan perhiasan Kerajaan Denmark. (Makan : malam)
HARI 03 : COPENHAGEN – OSLO (BERMALAM DI KAPAL) 
Wisata kota Copenhagen, melihat SAILOR QUARTER yang indah dengan rumah pelabuhan warna warninya, kemudian photo stop di LITTLE MERMAID STATUE ikon kota
Copenhagen yang mendunia dan CITY HALL, balai kota yang terdapat patung Hans Christian Andersen. Selanjutnya berfoto dengan latar belakang CHRISTIANBORG
PALACE. Sore hari Anda akan bermalam di kapal DFDS Seaways untuk menuju kota OSLO di NORWAY. (Makan : pagi / siang / malam)
HARI 04 : OSLO 
Pagi hari di OSLO keliling kota mengunjungi VIGELAND SCULPTURE PARK museum terbuka yang manampilkan patung patung karya Gustav Vigeland. Serta melihat
VIKING SHIPS MUSEUM dimana Anda dapat melihat sejarang tentang kapal bangsa Viking di masa lampau, Serta Anda diajak melewati CITY HALL, PARLIAMENT
HOUSE, ROYAL PALACE. (Makan : pagi / siang / malam)
HARI 05 : OSLO – GEILO - BERGEN 
Hari ini Anda akan diantar menuju BERGEN melalui GOL, disepanjang perjalanan Anda dapat menikmati pemandangan serta keindahan alam dari Negara Norway mulai
dari hutan pinus, air terjun serta pemandangan alam lainnya yang tak terlupakan. (Makan : pagi / siang / malam)
HARI 06 : BERGEN – VOSS – MYRDAL - FLAM 
Setelah santap pagi, Anda akan diajak menaiki puncak bukin FLOYBANEN dengan FUNICULAR. Anda dapat menikmati pemandagan kota Bergen dari ketinggian.
Selanjutnya Anda akan menuju kota FLAM dari kota VOSS dengan menggunakan FLAMSBANA PANORAMIC TRAIN, jalur kereta ini akan melwati area MYRDAL yang
memiliki pemandangan menakjubkan. (Makan : pagi / siang / malam)
HARI 07 : FLAM – BRIKSDALBREEN – HELLESYLT - GEIRANGER
Hari ini Anda akan menuju BRIKSDALBREEN dengan bus serta penebrangan ferry, setibanya Anda akan diajak menggunakan TROLL GLACIER CAR untuk mengunjungi
jajaran BRIKSDAL GLACIER yang mengagumkan. Anda akan menuju kota HELLESYLT dimana Anda akan diajak menyusuri Fjord dengan menggunakan kapal ferry untuk
menuju GEIRANGER. (Makan : pagi / siang / malam)
HARI 08 : GEIRANGER – LOM – HAMAR 
Setelah sarapan, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota HAMAR dan melewati kota LOM. Anda akan diajak berfoto di STAVE CHURCH LOM. Disepanjang
perjalanan Anda akan disuguhkan keindahan alam yang akan membuat Anda terpana. (Makan : pagi / siang / malam)
HARI 09 : HAMAR – KARLSTAD - STOCKHOLM 
Dari kota Hamar, Anda akan diantar menuju kota STOCKHOLM dan melewati area KARLSTAD untuk singgah sejenak. Bermalam di Stockholm (Makan : pagi / siang /
malam)
HARI 10 : STOCKHOLM - HELSINKI (BERMALAM DI KAPAL)
Pagi hari Anda akan diajak berkeliling kota STOCKHOLM, melewati ROYAL PALACE dan OLD TOWN STOCKHOL, serta Anda akan melewati CITY HALL tempat dimana
setiap tahun upacara penyerahan Nobel diselenggarakan. Anda juga akan diajak mengunjungi VASA SHIP MUSEUM untuk melihat kapal dari era mediaeval yang masih
tersimpan utuh. Serta Anda akan diajak berbelanja di KUNGSGATAN AREA. Sore hari Anda akan diajak menaiki KAPAL FERRY SILJA LINE untuk bermalam dan menuju
Negara Finland dengan kota tujuan HELSINKI. (Makan : pagi / siang / malam)
HARI 11 : HELSINKI 
Tiba di pelabuhan Helsinki, Wisata hari ini Anda dimulai dengan mengunjungi GEREJA TEMPPELIAUKIO gereja yang dibangun di dalam batu karang dengan arsitektur
menarik sehingga dikenal dengan sebutan “ROCK CHURCH”, serta melewati SENATE SQUARE, PARLIAMENT HOUSE, MARKET SQUARE, SIBELIUS MONUMENT
dan GREAT LUTHERAN CHURCH. (Makan : pagi / siang / malam)
HARI 12: HELSINKI - AIRPORT
Setelah santap pagi di hotel Anda akan diantar menuju Bandara untuk penerbangan kembali ke JAKARTA, (Makan ;pagi)
HARI 13: TIBA JAKARTA
Anda akan terbang menuju Jakarta. Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa di acara wisata BAYU BUANA lainnya.

** Hanya bagi yang sudah divaksinasi menggunakan vaksin Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Johnson&Johnson,
** Bagi yang di vaksinasi dengan Sinovac & Sinopharm, harus sudah menerima vaksin booster

Biaya Tour per orang dalam mata uang IDR (Rupiah/Rp.) untuk minimum kepesertaan 20 orang Dewasa :
Anak - Anak (02 - 11 tahun)
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Biaya tour termasuk :
- Tiket penerbangan Internasional dengan kelas ekonomi, non-refundable, non-reroute, non-endorsable
- Program / acara tour dan ketentuan mengenai makan pagi / siang / malam sesuai yang tercantum di brosur.
- Akomodasi hotel bintang 4*
- Tour Leader dari Bayu Buana
- Travel bag dari Bayu Buana
- Asuransi perjalanan Group ( Covid-19 Coverage ) dengan batas usia peserta maksimum sampai dengan 69 tahun dan sesuai dengan Polis yang berlaku
- PCR Test di Helsinki sebelum kepulangan ke Indonesia

