
 

 
 
 

 
 

Day 1 :  MEDAN – SIN – AMSTERDAM    ( MI 237  20.35-23.00 )  
Peserta berkumpul di Polonia untuk penerbangan ke 
Amsterdam via Singapore.                  SQ 324   23.55-07.10 
 
Day 2 :  AMSTERDAM   (  L, D ) 
Pagi hari tiba di Amsterdam, dijemput oleh perwakilan kami 
kemudian kita mengunjungi Coster Diamond Factory dengan 
kapal kaca kita akan di bawa menelusuri Kanal kota 
Amsterdam, National Monument dan Dam Square tempat 
kehidupan malam yang paling rame di kunjungi para turis. 
Sorenya, check in hotel. Makan malam. 
 
Day 3 : AMSTERDAM – VOLENDAM – AMSTERDAM ( B, L, D ) 
Hari ini, kita akan city tour Royal Palace, Nieuwe kerk dan, 
dengan mengunjungi salah satu lambang negara Belanda “ 
Kincir Angin “ dan kita akan menuju ke kota nelayan 
Volendam, disini anda dapat berphoto dgn memakai pakaian 
tradisional Belanda dan membeli souvenir khas Belanda. 
kemudian di lanjutkan dengan mengunjungi Pabrik pembuat 
keju disini para peserta juga dapat melihat bagaimana mereka 
membuat sepatu bakiak.  
 
Day 4 :  AMS – COLOGNE – HEIDELBERG    ( B, L, D ) 
Hari ini, kita menuju ke Heidelberg sebelumnya singgah di 
Cologne untuk makan siang dan melihat Gereja Cologne yang 
terkenal dengan gaya Gothic dan Cologne Dome. Kemudian 
menuju Heidelberg. Check in hotel & istirahat. 
 
Day 5 :  HEIDELBERG – MUNICH    ( B, L, D ) 
Pagi hari tour mengunjungi Benteng Heidelberg. Setelah 
makan siang kemudian menuju ke Munich. City tour sejenak 
kemudian Makan malam dan check in hotel 
 
Day 6 :  MUNICH – INSBRUCK    ( B, L, D ) 
Setelah sarapan pagi kita akan menuju ke Innsbruck 
mengunjungi Golden Roof  Peninggalan raja Maximillian dan 
ST Anna Colum kemudian kita dapat membeli Kristal. 
Kemudian check in hotel dan istirahat. 
 
Day 7 :  INNSBRUCK – VENICE   ( B, L, D ) 
Pagi hari setelah sarapan kita menuju Venice kita akan 
langsung menuju Bridge of Sight, San Marco dan Blowing 
Glass Factory setelah itu para rombongan akan diberi waktu 
bebas untuk melihat lihat keunikan kota ini dan membeli 
souvenir khas Venesia bermalam di Venice. 
 
Day 8 :   VENICE – MILAN   ( B, L, D )  

Tujuan selanjutnya ke Milan. Setelah makan siang, anda akan 
dibawa keliling kota Milan mengunjungi Duomo Cathedral 
dan shopping barang bermerek. Kemudian check in hotel dan 
acara bebas. 
 
Day  9 :   MILAN – LUCERNE    ( B, L, D )  
Pagi ini setelah sarapan, kita akan berkeliling kota Milan 
sejenak. Kemudian menuju ke Lucerne. Tiba di Lucerne kita 
akan mengunjungi Old Town Hall, Chapel Bridge dan Lion 
Monument. 
 
Day 10 :  LUCERNE – TITLIS – LUCERNE    ( B, L, D ) 
Hari ini anda disarankan menyediakan kamera agar bisa meng-
abadikan pemandangan indah dari ketinggian. Dengan kereta 
kabel yg berputar anda akan dibawa ke ketinggian 3.020m 
dari permukaan laut. Anda juga bisa bermain-main salju yang 
tetap ada sepanjang tahun atau menlihat pemandangan Swiss 
dari gunung Titlis.  
 
Day 11 :  LUCERNE – PARIS    ( B, L, D ) 
Setelah sarapan, kita akan menuju ke airport untuk 
penerbangan ke kota Model Paris. Tiba di Paris siang hari tiba 
di Paris dan kita akan berkeliling kota sejenak dan shopping, 
kemudian makan malam dan check in hotel. 
 
Day 12 :  PARIS      ( B, L, D ) 
Hari ini anda akan city tour keliling kota Paris, menaiki 
Menara Eiffel hingga tingkat 2, anda bisa melihat sekeliling 
kota Paris. Dilanjutkan mengunjungi / melewati Gereja Notre 
Dame, Place de la Concorde, Arc de Triomphe, Champs 
Elysee. Sore harinya anda bisa shopping atau dengan kapal 
mengelilingi kota Paris di Sungai Rhein (optional). 
 
Day 13 :   PARIS – SIN     ( B )                 SQ 333 12.00-06.40  // 
Hari ini, ditransfer ke airport untuk penerbangan kembali ke 
Medan via Singapore.                               MI 234 07.30-07.55 
 
Day 14 :  SINGARPORE – MEDAN   ( Tiba di Medan ) 
 
Tanggal Berangkat :  5 JUNE 2013 
 
TOUR FARE :  

Dewasa = USD. 
Anak Share dgn Dewasa = USD. 
Anak dengan Bed = USD. 

 
Airport Tax Medan  = Rp.75.000,- 
Visa  = Rp.1.300.000,-


