
GRP-EUR-NORWAY LOFOTEN + NORDKAPP & KING CRAB SAFARI (15 JAN-DV)-13D

ANDENES – WHALE WATCHING
NORDKAPP – NORTHERNMOST PART OF NORWAY
KIRKENES – KING CRAB SAFARI + RIB BOAT EXPERIENCE

BONUS: TRAVEL INSURANCE (T&C APPLY)
Hari 01: JAKARTA – OSLO

Hari ini Anda berkumpul di Bandara Soekarno - Hatta untuk menuju Oslo, Norway.
Akomodasi: Dalam pesawat

Hari 02: OSLO
Selamat datang di Ibukota Norway, Oslo! Sesampainya Anda akan mengunjungi/melewati The City Hall, Karl Johan
street, Vigeland Sculpture Park yang terkenal dengan patung buatan mahakarya Gustav Vigeland. Malam hari Anda
diantar ke hotel untuk beristirahat. (Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Scandic Hotel Fornebu atau setaraf

Hari 03: OSLO – EVENES - ANDENES DOMESTIC FLIGHT
Pagi hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan penerbangan domestic menuju Evenes, setibanya
Anda akan diantar menuju Andenes untuk bermalam. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Thon Andrikken Hotel atau setaraf

Hari 04: ANDENES – LOFOTEN
Setelah makan pagi, anda akan Diajak untuk Whale Watching, dimana anda akan menaiki perahu untuk melihat
mamalia terbesar di laut dari dekat, dan diajak untuk memasuki Whale Center dimana anda berkesempatan untuk
mengetahui lebih dalam lagi mengenai Ikan Paus, setelah makan siang anda akan diantar menuju kota Lofoten untuk
bermalam(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Statles Rorbusenter atau setaraf

Hari 05: LOFOTEN – REINE – HAMNOY – FREDVANG BRIDGE – RAMBERG – SVOLVAER
Hari ini anda akan menuju kota Svolvaer dimana diperjalanan anda akan diajak untuk berfoto/melewati Kota Reine, yang
merupakan Desa Nelayan yang sangat Indah, Desa Hammoy, dan pemandangan pinggir laut arktik di Ramberg,
Fredvang Bridge dan setelah makan malam anda akan diajak untuk beristirahat (Makan Pagi, Makan Siang, Makan
Malam)
Akomodasi: Thon Lofoten atau setaraf

Hari 06: SVOLVAER – HAMN I SENJA
Hari ini setelah makan Pagi, Anda akan diantar menuju Polar Park Arctic Wildlife Centre, disini Anda dapat melihat berbagai
macam binatang khas kutub, kemudian Anda diantar menuju Hamn I Senja untuk bermalam. (Makan Pagi, makan siang,
Makan Malam)
Akomodasi : Hamn I Senja atau setaraf.

Hari 07: HAMN I SENJA – TROMSO
Hari ini city tour kota Tromso dengan mengunjungi/melewati Arctic Cathedral yang memiliki arsitektur yang unik dan
indah. Kemudian berkesempatan untuk menaiki cable car Fjellheisen melihat indahnya kota Tromso dari ketinggian.
Perjalanan dilanjutkan menuju kota Alta untuk bermalam. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Radisson Blu Tromso Hotel atau setaraf

Hari 08: TROMSO – ALTA
Hari ini setelah makan pagi, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan bus menuju Alta, dimana Anda akan
menyeberangi fjord dengan menggunakan kapal dan sepanjang jalan Anda dapat menikmati indahnya pemandangan fjord
norway yan gsangat indah. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Scandic Alta Hotel atau setaraf

Hari 09: ALTA – HONNINGSVAG
Pagi ini Anda diajak untuk mengunjungi Alta Museum dan akan langsung diantar menuju Honningsvag yang merupakan
sebuah kota pelabuhan dimana kapal-kapal pesiar besar berlabuh. Setelah itu Anda akan diajak menuju wilayah dari ujung
dunia, Nordkapp sebuah tebing yang terletak diujung utara benua Eropa serta berhadapan langsung dengan Samudera
Artik dimana sejauh mata memandang hanya terlihat lautan yang tidak bertepi. Setelah itu Kembali ke Honningsvag
untuk bermalam. (Makan Pagi, Makan siang, Makan Malam)
Akomodasi: Scandic destiniation Norkapp Hotel atau setaraf

Hari 10: HONNINGSVAG – SAARISELKA
Hari ini Anda akan diajak untuk King Crab Safari, dengan menggunakan Rib Boat, berpengalaman dengan menggunakan
boat dengan kecepatan sampai dengan 40 knot, jadikan pengalaman yang seru dan menarik kemudian Anda dapat
menangkap Kepiting Artik yang berukuran besar dan Anda dapat belajar memasaknya serta yang terpenting adalah
memakannya. Kemudian perjalnaan dilanjutkan menuju Saariselka. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Holiday Club Saariselka atau setaraf

Hari 11: SAARISELKA – ROVANIEMI – HELSINKI
Perjalanan dilanjutkan menuju Rovaniemi, dan Anda akan diantar mengunjungi Santa Claus Village, perjalanan Anda
akan seperti di dunia dongeng sebab dimana Anda melihat dari dekat Kantor Pos dan Ruang Kerja Santa Claus serta Anda
dapat berbelanja souvenir. Disini lah Anda akan menyebrangi batas lingkar kutub utara dimana Anda akan mendapatkan
sertifikat sebagai bukti telah menyebrangi batas dan masuk ke dalam Lingkar kutub utara (Artic Cirle). Malam hari
bersiap-siap Anda diantar menuju Stasiun dan dengan menggunakan kereta mengantar Anda menuju Helsinki. (Makan
Pagi, Makan siang, Makan Malam)
Akomodasi : overnite Train

Mulai dari:

IDR 69,880,000
TERMASUK Apo Tax JKT +

International & Fuel
Surcharge
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Hari 12:

Hari 13:

TIBA DI HELSINKI
HELSINKI - JAKARTA
Tour hari ini Anda diajak orientasi menuju Gereja Tempelliauko, Lapangan Senat, The Cathedral, Market Square,
Parliament House, City Hall, Market Square dan Sibelius Monument. Tiba waktunya Anda diantar menuju Bandara
guna kembali ke tanah air. (Makan Pagi, Makan Siang)
Akomodasi: Dalam pesawat
TIBA DI JAKARTA
Hari ini Anda tiba di ibu kota Tanah Air Tercinta, sampai jumpa di tour ATS VACATIONS selanjutnya.

BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH (IDR) (x1000)

Visa Schengen Multiple (KEDUTAAN NORWEGIA) diperlukan 45 hari kerja (1,5 bulan)
*Triple room : kondisi kamar triple room (1 kamar ditempati 3 orang) kami tidak menjamin tamu mendapat 3 tempat
tidur terpisah mengingat kamar di setiap hotel memiliki kondisi yang berbeda-beda, dapat berupa 1 tempat
tidur/extrabed/sofabed dan tamu tidak mendapat pengurangan biaya.
*Single supplement adalah biaya untuk 1 orang yang menempati 1 kamar sendiri dan di eropa biasanya jenis kamar yang
diberikan adalah 1 tempat tidur single.

FLIGHT DETAILS DAPAT BERUBAH SEWAKTU – WAKTU:
TK 57 CGK-IST 2100-0500
TK 1751 IST-OSL 0735-1025
TK 1764 HEL-IST 1900-2225
TK 56 IST-CGK 0155-1735

BIAYA TAMBAHAN:

01. Single Supplement: IDR 20,000,000 per orang.

02. Tipping yang diwajibkan untuk Tour Leader EUR 3/orang/hari, Local Guide EUR 2/orang/hari & Driver EUR 2/orang/hari.

03. Biaya Visa

Keberangkatan Airlines

Dewasa
Twin Sharing/

Triple
(dgn extra bed)

Anak dibawah
12 tahun sekamar
dgn 01 dewasa

Anak dibawah 12
tahun sekamar dgn

02 Dewasa
(dgn extra bed)

Anak dibawah
12 tahun sekamar
dgn 02 Dewasa
(tanpa extra bed)

PERIODE HIGH SEASON
MAY : 20 TK 69,880 69,880 N/A 67,880
PERIODE HIGH SEASON
MAY : 22 QR 69,880 69,880 N/A 67,880

HARGA TERMASUK AIRPORT TAX JAKARTA & INTERNATIONAL /+FUEL SURCHARGE
TURKISH AIRLINES : IDR 5,700,000 (UPDATED 21 JAN’18)

HAL – HAL PERHATIAN:

1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 15 orang dewasa/group

2. Pendaftaran tour harus disertai dengan pembayaran uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (per orang) dan biaya aplikasi

visanya.

3. ATS berhak membatalkan pendaftaran peserta tour yang belum membayar biaya aplikasi visa dan uang muka atau belum melunasi

biaya tour sesuai batas waktu yang telah ditentukan ATS.

4. Uang muka pendaftaran peserta tour tidak dapat dikembalikan bila peserta tour melakukan pembatalan secara sepihak.

5. Peserta yang melakukan pembatalan dikenakan denda dengan ketentuan:

a. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 30 - 20 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 50% dari harga tour.

b. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 19 - 10 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 80% dari harga tour.

c. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu kurang dari 10 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 100% dari harga

tour.

6. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan, walaupun

pembayaran uang muka telah dilakukan.

7. Bila permohonan visa ditolak, sedangkan ticket pesawat sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan

sehubungan dengan batas waktu yang ditentukan perusahaan penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan

peserta tour tetap dikenakan denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi pihak terkait (Airlines, hotel dan Agen tour

diluar negeri)

8. Dalam hal terjadi keadaan force majeur/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam, dan lain-lain,
ATS berhak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta Tour, merubah rencana perjalanan, baik susunan maupun
jadwalnya, hal mana perubahan itu dilakukan demi kepentingan dan keamanan Peserta serta kelancaran perjalanan. Dalam hal ini
tidak ada pengembalian uang atas service yang tidak digunakan.

9. Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA Newtravelsafe, untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak terduga yang
mungkin terjadi selama perjalanan. Manfaat yang di jamin adalah : Kecelakaan Diri, Biaya Medis, Evakuasi Medis Darurat / Repatriasi,
Repatriasi Jenazah, Kunjung Kerabat, Penjagaan Anak, Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi, Penundaan Penerbangan.
Note* : Syarat dan ketentuan sesuai dengan isi Polis ACA Asuransi New Travel Safe Bundling Group ATS VACATIONS

10. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
11. Peserta Tour yang berusia diatas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau indera atau keterbatasan secara

mental, wajib didampingi oleh anggota keluarga atau saudara atau teman yang akan bertanggung jawab selama perjalanan tour.

Note: Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product ATS.


