13 HARI EROPAH AMSTERDAM – PARIS – LOURDES – PADOVA – ASSISI – ROMA - VATICAN
02 – 14 April 2016 bersama Pastor Harold Harianja
(Audiensi bersama Bapak Paus di Vatican)
HARGA TOUR
USD 3.450,- / Peserta
(Minimal 20 Peserta)
HARGA TERMASUK
 Tiket
pesawat,
meals,
penginapan/ hotel, city tour dan
tiket masuk tempat wisata sesuai
itinerary.
 Tipping Guide.

HARGA TIDAK TERMASUK
 Optional Tour.
 Biaya
pengeluaran
pribadi
seperti : laundfry, mini bar, telp,
dan lain-lain.
 Visa Schengen Rp 1.500.000,-

SYARAT PENDAFTARAN
 Deposit USD 500/Pax dengan
pelunasan
2
minggu
keberangkatan.
 Memberikan fotocopy paspor
dengan masa berlaku minimal 08
bulan dari keberangkatan.

SYARAT VISA
 Passport baru (minimal 6 bulan
ke atas) + paspor lama.
 Mengisi formulir yang sudah
ditandatangani.
 Fotocopy KTP, kartu keluarga,
kartu pelajar/ surat keterangan
sekolah asli, akte lahir, surat
ganti nama (jika ada), akte nikah.
 Fotocopy SIUP/ Surat Referensi
Kerja.
 2 lembar surat sponsor (kop
surat + cap).
 Rekening tabungan 3 bulan
terakhir dengan saldo minimal
50 juta/ orang dan dilegalisir.
Minimal transaksi 2 minggu
terakhir.
 Referensi Bank asli ditujukan
kepada
Schengen
Embassy
(harus ada nama nasabah &
account).
 2 lembar pas foto 3,5 x 4,5 jarak
telinga kanan ke kiri 1,6 – 2 cm
latar belakang putih berwarna
zoom 80%.
 Konfirmasi hotel, print out ticket
dan itinerary.

NB :
 Perjalanan dapat berubah
sewaktu-waktu
demi
kenyamanan peserta tanpa
pemberitahuan
terlebih
dahulu.
 Harga
dapat
berubah
sewaktu-waktu
tanpa
pemberitahuan
terlebih
dahulu.

D1 : MEDAN – KUALA LUMPUR
KUALA LUMPUR – AMSTERDAM
Rombongan diharapkan sudah berkumpul di Bandara Kuala Namu 3 jam
sebelum keberangkatan ke Kuala Lumpur untuk transit ke Amsterdam.

D2 : TIBA DI AMSTERDAM (L, D)
Dilanjutkan city tour dan Volendam, untuk mengunjungi desa nelayan
traditional Belanda, disini anda dapat berfoto dengan pakaian daerah
dilanjutkan ke Zaanse Schans. menginap di hotel.

D3 : TILBURG – CITY TOUR DI AMSTERDAM (B, L, D)
Sarapan pagi di hotel. Dan hari ini kita berangkat ke Daerah Tilburg,
perjalanan lebih kurang 2.5 jam untuk melihat dimana asal muasal
gereja Katolik Hayam wuruk Medan (Pusat Biara Capusin) setelah ramah
tamah dilanjutkan ke Keukenhoff melihat perkebunan bunga tulip. Sore
hari kembali ke Amsterdam untuk mengunjungi Diamond Factory,
setelah itu diteruskan Canal cruise, kembali ke hotel untuk menginap.

D4 : AMSTERDAM – PARIS (B, L, D)
Sarapan pagi di hotel. Dan hari ini kita berangkat menuju Paris, salah
satu kota mode yang terkenal diseluruh dunia, dalam perjalanan kita
melewati Brussel, stop di Maneken Pis, Atom sore tiba di Paris, melihat
menara Eifel dan city tour di Paris, melihat gereja Notre Dame, malam
hari check in di hotel.

D5 : PARIS – LOURDES by Train (B, L, D)
Sarapan pagi di hotel. Dan pagi hari kita berangkat menuju kota kecil
yang sangat terkenal didunia, oleh karena penampakan Bunda Maria
pada seorang gadis yang bernama Bernadette yaitu Lourdes, kota yang
sangat tenang, perjalanan lebih kurang 8 jam, sore hari tiba di Lourdes,
kita check in hotel dan kita bisa mengikuti prosesi lilin.

D6 : LOURDES (B, L, D)
Sarapan pagi di hotel. Dan hari ini kita bisa mengikuti misa umum, misa
penyembuhan penyakit bersama seluruh bangsa, kita juga bisa
melakukan jalan salib sampai ke puncak Kalvari, sore hari mandi air yang
dipercaya bisa membuat sembuh penyakit. Sore hari acara bebas, bisa
berbelanja barang2 atau pernak pernik katolik. Kembali ke hotel.

D7 : LOURDES – NICE (B, L, D)
Sarapan pagi di hotel. Dan hari ini kita berangkat menuju kota Nice, kota
Indah di French Riviera, menginap di Nice.

D8 : NICE – PADOVA (B, L, D)
Sarapan pagi di hotel. Dan hari ini kita berangkat menuju Padova,
dimana asal muasal Gereja Katolik St. Anthonius dari Padua, kita
mengadakan misa disana dan melihat dan menikmati keindahan gereja
Padova, sore hari check in ke hotel.

D9 : PADOVA – BOLOGNA (B, L, D)
Sarapan pagi di hotel. Dan hari ini kita berangkat menuju Bologna,
dalam perjalanan kita singgah di Venice, untuk menikmati ke indahan
kota didalam laut, menyeberang dengan perahu gondole setengah hari
disana kita lanjutkan ke Bologna, menginap di hotel.

D10 : BOLOGNA – ASSISI (B, L, D)
Sarapan pagi di hotel. Dan hari ini kita berangkat menuju Assisi, adalah
kota perdamaian dimana St. Fransiscus lahir dan dibesarkan disana,
check in hotel untuk menginap.

D11 : ASSISI – ROMA (B, L, D)
Sarapan Pagi di hotel. Dan hari ini kita berangkat mengunjungi gereja
Lanciano, setelah itu kita berangkat menuju Roma, mengunjungi
Coloseum dan Trevi Fountain, check in hotel.

D12 : ROMA – VATICAN (B)
Sarapan pagi di hotel. Dan hari ini kita mengikuti audiensi bersama
bapak Paus di Vatikan, acara dimulai jam 08.00 pagi, setelah itu kita
berangkat menuju airport untuk pulang ke Tanah air melalui
Doha/Dubai dan Kuala Lumpur.

D13 : KUALA LUMPUR – KUALA NAMU/ MEDAN

OKDO Tour & Travel Service Jl. Setia Budi No. 275-B, Medan 20139
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