
  

12D9N East Europe & Santorini 
 

HIGHLIGHTS : ATHENS – SANTORINI – BUDAPEST – VIENNA – 
PRAGUE – MUNICH  

 
Periode : 14-25 September 2020  
Harga : IDR 29.000.000/pax 
 
*HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN 
*JADWAL DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU MENYESUAIKAN KONDISI 
 

Itineraries 
 
DAY 1 (14 SEPT) : JAKARTA-ATHENA (MOB) 
Penerbangan dari Jakarta ke Athena.  
Akomodasi di pesawat 
 
DAY 2 (15 SEPT) :ATHENA 
Tiba di Athena, check in hotel. Walking tour : Syntagma Square, Greek Parliament , Monastiraki Flea 
Market 
Akomodasi di Athena 
 
DAY 3 (16 SEPT) :ATHENA-SANTORINI (B/-/-) 

Penerbangan dari Athena ke Santorini. Drop bagasi ke hotel. Walking tour di kota Fira hingga sunset.  
Akomodasi di Santorini 
 
DAY 4 (17 SEPT): SANTORINI (B/-/-) 

City tour/ walking tour di kota Oia hingga sunset.  
Akomodasi di Santorini 
 
DAY 5 (18 SEPT): SANTORINI-ATHENA (B/-/-) 

Penerbangan dari Santorini menuju Athena. Check in hotel. Citytour : Acropolis Museum dan Acropolis 
Akomodasi di Athena 
 
DAY 6 (19 SEPT): ATHENA- BUDAPEST (B/-/-) 

Penerbangan dari Athena ke Budapest. Drop bagasi ke hotel. City tour/walking tour : Parliament House, 
River Cruise (optional) 
Akomodasi di Budapest 
 
DAY 7 (20 SEPT): BUDAPEST 
City tour/walking tour : Buda Castle, Fishermen’s Bastion, St Mathias Church 
Perjalanan dari Budapest ke Vienna. 
Akomodasi di Vienna 
 
DAY 8 (21 SEPT): VIENNA (B/-/-) 

City tour/walking tour : Schonbrunn Palace, St. Stephen Cathedral, Opera House, The Hofburg Palace . 
Perjalanan dari Vienna menuju Praha. 
Akomodasi di Praha 
 



  

DAY 9 (22 SEPT) : PRAHA (B/-/-) 
City tour/walking tour : Prague Castle, Old Royal Palace, St. George's Basilica, St. Vitus Cathedral, 
Charles Bridge, Astronomical Clock, Old Town Square 
Akomodasi di Praha 
 
DAY 10 (23 SEPT) : PRAHA-MUNICH (B/-/-) 
Perjalanan dari Praha menuju Munich. Allianz Arena (photostop) 
Akomodasi di Munich 
 
DAY 11 (24 SEPT) : MUNICH-JAKARTA (B/-/-) 
Menuju bandara dan penerbangan kembali ke tanah air. 
 
DAY 12 (25 SEPT): JAKARTA (-/-/-) 

Tiba di Jakarta 
 
Includes : 
● Tiket pesawat PP Etihad/ Qatar Airways/ setara 
● Tiket pesawat Athena-Santorini PP (tanpa bagasi) 
● Tiket pesawat Athena-Budapest (bagasi 20 kg) 
● Tiket masuk Acropolis & Acropolis Museum 
● Akomodasi penginapan di hostel/ hotel/ apartemen *2 – *3, sekamar 2 – 6 orang 
● Makan pagi di hotel 
● Transportasi antar negara selama di Eropa 
● Tour leader bersertifikat dari Indonesia 
 
Excludes : 
● Visa dan asuransi IDR 2.500K 
● Transportasi dalam kota di Eropa estimasi 100 EUR selama trip 
● Makan siang dan malam 
● Tipping 5 EUR/pax/hari 
● Pengeluaran pribadi 
 
 
Syarat & Ketentuan Tour : 
● Usia peserta 17 – 55 tahun 
● Konsep tour semi backpacking 
● Transportasi selama di Eropa menggunakan public transport  
● Disarankan peserta membawa koper ukuran maksimal 24″ demi kenyamanan selama tour 
● Pendaftaran disertai DP 5.000.000 IDR/pax (no refund) 
● DP akan mengurangi total biaya tour 
● Selama di Eropa, peserta didampingi tour leader dari Indonesia 
● Apabila peserta kurang dari kuota minimal, tour dapat berjalan dengan penyesuaian harga 
● Jadwal perjalanan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi di lapangan. 
 
Syarat Visa Schengen Austria : 

1. Formulir yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh pemohon. Untuk anak yang belum 
mempunyai KTP, formulir ditanda tangani oleh kedua orang tuanya. 

2. Paspor yang masa berlaku lebih dari 6 bulan dari tanggal kedatangan 
3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3,5 x 4,5 = 2 lembar, dengan latar belakang putih, dan hasil 

cetakan diatas kertas cetak foto, bermutu cetak baik dan jelas penampilannya muka di zoom 80%. 
4. Surat sponsor berbahasa Inggris di atas kop surat perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja. 

Jika ada orang lain/anggota keluarga yang ikut bepergian maka dicantumkan nama dan status 
orang tersebut. 



  

● Jika jabatan General Manager, Direktur, Presiden Direktur, atau Komisaris harus disertakan 
fotocopy NPWP dan SIUP (Owner) 

● Jika memiliki bisnis sendiri dan tidak ada kop surat perusahaan maka surat diketik diatas kertas 
putih polos dengan di cap toko dan sertakan fotocopy NPWP dan SIUP. 

● Jika disponsori oleh anak maka lampirkan fotocopy akte kelahiran anak yang dapat 
membuktikan hubungannya. 

● Jika disponsori oleh menantu maka lampirkan fotocopy akte nikah anak dan akte kelahiran anak 
yang dapat membuktikan hubungannya. 

● Jika status pensiun maka surat diketik diatas kertas putih polos dan ditanda tangani sendiri. 
5. Jika status pensiun maka surat diketik diatas kertas putih polos dan ditandatangani 

sendiri. Diterjemahkan dalam Bahasa Inggris. 

6. Bukti keuangan 3 bulan terakhir berupa fotocopy rekening koran atau buku tabungan (dari 
halaman depan yang tercantum nama dan nomor rekening sampai dengan halaman terakhir 
transaksi) minimal Rp. 50 juta/orang. 

7. Fotocopy Kartu Keluarga 
8. Fotocopy akte kelahiran 
9. Fotocopy halaman depan dan belakang paspor 
10. Jika nama yang tertera dipaspor beda maka lampirkan fotocopy surat ganti nama. 
11. Fotocopy akte nikah. 
12. Jika anak ikut berpergian dan masih sekolah, maka lampirkan : 

● Fotocopy kartu pelajar 
● Surat keterangan sekolah asli. Diterjemahkan dalam Bahasa Inggris. 
● Fotocopy akte kelahiran. 

13. Surat ijin dari orang tua yang dilegalisir oleh notaris bila anak tersebut berangkat dengan orang lain 
atau surat ijin dari salah satu ayah/ibu seandainya anak tersebut berangkat dengan ayah/ibu 
saja. Diterjemahkan dalam Bahasa Inggris. 

14. Print out reservasi tiket (disediakan) 
15. Konfirmasi hotel selama perjalanan di Eropa (disediakan) 
16. Asuransi perjalanan yang berlaku selama masa tinggal di Eropa dan uang pertanggungan USD 

50.000 atau EURO 30.000. 
17. KOOPERATIF UNTUK MEMENUHI SYARAT DOKUMEN VISA 
 
NOTE : 

1. Persetujuan dan penolakan visa sepenuhnya adalah kewenangan pihak imigrasi Austria 
2. Visa Schengen akan diproses selama 15-45 hari kerja dan bisa lebih lama jika pihak imigrasi 

Austria memerlukan proses screening lanjutan 
3. Sebelum aplikasi visa kami ajukan ke imigrasi Austria, kami akan melakukan proses verifikasi 

dokumen (passport, foto, dan informasi lain) yang bisa membutuhkan waktu 1-3 hari 
4. Applicant bersedia memberikan informasi atau dokumen tambahan jika diminta oleh pihak imigrasi 

Austria 
 


