
3 DAY 
MINI EUROPE TOUR 
AUSTRIA- SWITZERLAND 
KEDATANGAN DI VIENNA SETIAP JUMAT - MIN 2PAX 
TRAVEL PERIOD : OCT'19 - DEC'20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ITINERARY: AUSTRIA - SWITZERLAND 

  JUMAT / HARI 01:  VIENNA - MONDSEE - MUNICH  
Dari VIENNA ke permata Austria lainnya, Mondsee. Mondsee adalah kota yang terletak di tepi pantai Danau 
Mondsee. Kota ini adalah rumah bagi Biara Mondsee abad pertengahan yang bersejarah. Gereja biara 
digunakan untuk situs pernikahan di The Sound of Music. Setelah makan siang kelompok akan terus 
melintasi Jerman perbatasan ke Munich. Setelah tiba di Munich, Anda akan mengunjungi Marienplatz dan 
Balai Kota Baru.. 
 
 
 
 
  SABTU / HARI 02:  MUNICH - MT. TITLIS - LUCERNE - ZURICH (Makan Pagi) 
Setelah meninggalkan Kota Munich, Anda diantar mengunjungi salah satu pegunungan terkenal dunia The 
Swiss Alps, Switzerland untuk melihat keindahan MT. TITLIS. Anda dapat mengambil Optional Cable Car 
untuk mencapai puncak MT. TITLIS. Tour dilanjutkan menuju ke KOTA LUCERNE untuk melihat THE LION 
MONUMENT yang terkenal. Anda dapat berbelanja souvenirs khas Swiss sebelum melanjutkan perjalanan ke 
KOTA ZURICH. 
 
 
 
 
  MINGGU / HARI 03:  ZURICH - RHEIN FALLS - TITISEE - FRANKFURT  (Makan Pagi) 
Mengunjungi LAKE ZURICH (photo stop), dilanjutkan menuju ke RHINE FALLS yang merupakan air terjun 
terbesar di Eropa. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke GERMAN, Anda akan diajak mengunjungi 
café untuk menikmati keindahan LAKE TITISEE & BLACK FOREST. Di sini Anda dapat mencicipi BLACK 
FOREST CHERRY GATEAUX yang terkenal & melihat pembuatan German Cuckoo Clock. Setelah itu, Anda 
akan diantar kembali ke KOTA FRANKFURT untuk bermalam. . . 
 

HARGA TUR UNTUK  3Days MINI EUROPE (  AUSTRIA - SWITZERLAND ) per PAX/PAKET 
 

ADULT CHILD (2-11 Y.O.) 
TWIN SHARING SINGLE SUPP (1A+1C) NO BED 

4.080 1.700 4.080 3.570 
* K= Harga dalam Ribuan.. Contoh: Harga IDR 1920 =IDR 1.920.000,--                                                                                   

 
 

HARGA MULAI DARI 

IDR 4,08 JUTA 

HOTEL 3* in or outside MUNICH :  
HOLIDAY INN MUNCHEN UNTERHACHING / NH MUNICH AM RING / SETARAF 

HOTEL 3* in or outside ZURICH :  
DORINT AIRPORT HOTEL ZURICH / PARK INN BY RADISSON ZURICH AIRPORT / SETARAF 

HARGA BERDASARKAN IDR (K)/PAX* 

TOUR CODE: E227 - GO 



     
 

 

 

 

 

 

 

 
    TERMASUK 

• HOTEL  
2 malam penginapan di Hotel bintang 3, termasuk sarapan pagi (Continental Breakfast) 

• TOUR (With English Speaking Guide) 
Tour SIC sesuai dengan jadwal perjalanan di bawah 
 

   KETERANGAN 
• Harga untuk per orang dan hanya termasuk perjalanan di darat, tidak termasuk tiket pesawat, 

admission/tiket biaya masuk semua wisata, biaya cruise, makanan dan minuman, VISA SCHENGEN, tips, 
city entrance fee & taxes, dan pengeluaran pribadi.  

• Harga di atas, tidak termasuk  CITY ENTRANCE FEE + TAXES (PRAGUE CITY, CZECH REPUBLIC CITY, 
VIENNA CITY = ± €5 /pax /city) dan harga dapat berubah sewaktu-waktu (rates subject to change) 

• TIPPING GUIDE & SUPIR =  € 7/orang/hari (dibayarkan saat tour berjalan) 
• Harga, jadwal perjalanan, dan  hotel dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelummya. 

Biaya tambahan seperti optional, tipping, city entrance fees&taxes langsung dibayarkan saat mengikuti 
tour. 

• No refund for unused service 
• Kebijakan TRANSFER: 

o Pengantaran hanya tersedia selama 07.00-22.00; diluar jam tersebut tidak ada pengantara. Kami tidak 
bertanggung jawab apabila tamu  keluar imigrasi setelah 22.00 malam, maka tamu akan ke hotel 
dengan pengaturan dan biaya masing-masing. 

o Supir akan menunggu max.60 menit dari waktu yang telah ditentukan untuk penjemputan, apabila 
tamu ‘NO SHOW’ makan ‘NO REFUND’ 

• Kebijakan Kamar : 
o Anak 2-11 tahun yang sharing dengan 2 orang dewasa dalam 1 kamar = TIDAK tersedia EXTRA BED 
o Untuk keberangkatan 3 orang dewasa apabila hotel tidak bisa menyediakan Triple Room, maka orang 

ketiga harus membayar single sup untuk menggunakan 1 kamar sendiri. 

 

 

 

 
 

MEETING POINT PHOTO IN 
VIENNA 

 

RHINE FALLS 

 

MONDSEE  

 

 Tamu diwajibkan sudah memiliki Visa Schengen sebelum mengikuti paket FIT Eropa kami. 
 Kami TIDAK DAPAT memberikan konfirmasi hotel maupun surat - surat keterangan lainnya yang 

dibutuhkan tamu sebagai dokumen pelengkap untuk proses pengajuan visa. 
 Final Confirmation dapat kami berikan 1 - 2 hari sebelum tanggal keberangkatan. 
 Dalam final confirmation tsb, tour operator hanya dapat memberikan konfirmasi hotel untuk malam 

pertama tour,untuk informasi mengenai hotel dimalam berikutnya selama tour akan diinformasikan 
langsung kepada tamu pada saat tour berjalan. 


