13D/10N EUROPE WONDERS with DISNEYLAND
ITALY – VATICAN – SWITZERLAND – GERMANY – NETHERLANDS – BELGIUM – FRANCE

24 JUN 2022
By : Qatar Airways (ESHQR)
BONUS :
* PAKET PROTOKOL KESEHATAN * TERMASUK PCR TEST DI PARIS
* ASURANSI PERJALANAN ( COVER COVID-19 )

HARI 01 : JAKARTA – MILAN 
Berkumpul di BANDARA SOEKARNO-HATTA JAKARTA untuk memulai penerbangan ke Eropa menuju MILAN, ITALIA. Anda akan tiba keesokan hari.
HARI 02 : MILAN – PISA/Sekitarnya 
Pagi hari Anda akan diajak untuk mengunjungi alun-alun kota Milan yang indah PIAZZA DEL DUOMO, photo stop di depan MILAN GOTHIC CATHEDRAL. Siang hari menuju kota
PISA untuk melihat MENARA MIRING PISA yang terkenal, BAPTISTERY & THE CATHEDRAL. (Makan : Malam )
HARI 03 : PISA/Sekitarnya – ROMA – VATICAN - ROMA
Pagi hari menuju ibukota ITALIA, yaitu kota ROMA. Mengunjungi NEGARA TERKECIL DI DUNIA yang berada didalam kota ROMA yaitu VATICAN. Anda berkesempatan berfoto
dengan latar belakang Gereja Katolik terbesar dunia ST. PETER BASILICA. Belumlah lengkap wisata Anda tanpa berkeliling kota ROMA melewati SUNGAI TIBER, photo stop di
COLLOSEUM dan melempar koin di TREVI FOUNTAIN. (Makan : Pagi / -- / -- )
HARI 04 : ROMA - VENICE 
Hari ini Anda menuju kota VENICE, Anda akan diajak wisata ke VENICE ISLAND menuju kota di atas air yang begitu indah. Dengan naik Taxi Water dari pelabuhan TRONCHETTO
menuju PIAZZA SAN MARCO melihat ST. MARCO SQUARE, DOGE’S PALACE, BRIDGE OF SIGH dan dapat juga mengikuti tour tambahan (biaya sendiri) naik GONDOLA
menyusuri kanal–kanal. Bermalam di VENICE DARATAN (MESTRE). (Makan : Pagi / -- / Malam)
HARI 05 : VENICE – ZURICH 
Dari ITALIA, Anda berpindah negara menuju SWITZERLAND (SWISS) yang terkenal dengan pemandangan gunung bersalju abadi, bukit – bukit hijau, udara segar, dan danau-danau
yang cantik di sepanjang jalan. Apabila waktu dan kondisi memungkinkan, Anda dapat mengikuti acara tour tambahan ke kota cantik di tengah pegunungan sub Alpen di AUSTRIA,
INNSBRUCK (dengan biaya sendiri). Bermalam di kota ZURICH. (Makan : Pagi / -- / -- )
HARI 06 : ZURICH – MT TITLIS – LUCERNE – ZURICH 
Wisata hari ini akan mengajak Anda untuk mengunjungi MT. TITLIS yang terkenal bersalju abadi dengan menaiki Cable Car naik hingga 3.020 m (bila cuaca mengijinkan) sambil
menikmati keindahan pegunungan Alpen. Selanjutnya menuju kota LUCERNE untuk melihat CHAPEL BRIDGE, DANAU LUCERNE, LION MONUMENT dan toko-toko lokal yang
menjual coklat, souvenir, hingga jam dengan berbagai merk terkenal. (Makan : Pagi / -- / --)
HARI 07 : ZURICH – SCHAFFHUSEN – TITISEE – FRANKFURT
Hari ini menuju kota SCHAFFHAUSEN untuk berfoto dengan latar belakang air terjun terbesar di Eropa Barat, RHINEFALLS. Meninggalkan SWISS menuju kota FRANKFURT di
Negara JERMAN. Dalam perjalanan, Anda melewati kota TITISEE yang terkenal dengan pemandangan alam cantik yang terdiri dari danau yang tenang dan hutan pinus yang lebat.
Tempat ini juga menjadi cikal bakal sebutan kue BLACK FOREST. Jangan lewatkan kesempatan untuk melihat koleksi asli jam CUCKOO CLOCK yang unik dan legendaris.
Bermalam di kota FRANKFURT. (Makan : Pagi / -- / --)
HARI 08 : FRANKFURT – KOLN – ROERMOND OUTLET– AMSTERDAM 
Masih di negara JERMAN, Anda menuju kota KOLN yang terkenal sebagai asal parfum EU DE COLOGNE 4711 serta berfoto dengan Gereja historis yang menjadi landmark kota
yaitu COLOGNE GOTHIC CATHEDRAL. Kemudian, perjalanan dilanjutkan mengunjungi ROERMOND OUTLET di negara BELANDA untuk berbelanja barang-barang ‘Off Season’
merk terkenal dengan harga miring. Selanjutnya menuju kota AMSTERDAM untuk bermalam. (Makan: Pagi / Siang / -- )
HARI 09 : AMSTERDAM/Sekitarnya – ZAANSE SCHANS – VOLENDAM – AMSTERDAM/Sekitarnya 
Pagi hari Anda akan diajak ke ZAANSE SCHANS untuk melihat kincir angin khas Negara BELANDA. Setelah itu berwisata ke kota kecil yang dahulu merupakan desa nelayan yaitu
VOLENDAM, dimana Anda dapat berfoto menggunakan pakaian tradisional Belanda (dengan biaya sendiri). Belanda terkenal sebagai tempat pengasahan berlian no. 1 di dunia,
belumlah lengkap wisata Anda tanpa mengunjungi tempat pengasahan berlian COSTER DIAMOND atau GASSAN. Kemudian Anda akan diajak untuk menikmati kota tua
AMSTERDAM dari sisi yang berbeda dengan AMSTERDAM CANAL CRUISE. (Makan : Pagi / -- / Malam )
HARI 10 : AMSTERDAM – BRUSSELS – PARIS 
Perjalanan hari ini menuju kota BRUSSELS di negara BELGIA. Setibanya Anda akan “Walking Tour” ke OLD TOWN mengunjungi GRAND PALACE (GROTTE MARK), lambang
kota BRUSSELS yaitu MANNEKEN PIS dan acara berbelanja oleh – oleh khas coklat Belgia, souvenir, waffle , dll. Sore hari menuju kota mode PARIS di negara PERANCIS.
(Makan : Pagi / -- / -- )
HARI 11 : PARIS 
Pagi hari Anda akan berkeliling kota PARIS, mengunjungi EIFFEL TOWER 2ND FLOOR, melewati GEREJA NOTRE DAME, LOUVRE, ARC DE TRIOMPHE, CHAMPS ELYSEES,
PLACE DE LA CONCORDE dan INVALIDES. Sore hari acara berbelanja di pusat perbelanjaan paling terkenal di kota Paris, GALLERIES LAFAYETTE (MINGGU/HARI BESAR
TUTUP). (Makan : Pagi / Siang / -- )
HARI 12 : PARIS (DISNEYLAND) – AIRPORT – JAKARTA 
Setelah sarapan pagi, Anda akan mengunjungi taman hiburan paling hits di dunia DISNEYLAND dan nikmatilah berbagai atraksi menarik yang tidak asing lagi bagi tua dan muda.
Selanjutnya sore hari, Anda akan diantar ke Bandara untuk penerbangan kembali ke JAKARTA. (Makan : Pagi / -- / -- )
HARI 13 : TIBA DI JAKARTA 
Dengan penerbangan lanjutan, Anda 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 (Khusus untuk Perancis dan Jerman)

Biaya Tour per orang dalam mata uang IDR (Rupiah/Rp.) untuk minimum kepesertaan 20 orang Dewasa :
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