7D4N MONO RUSSIA
MOSCOW – ST. PETERSBURG
HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

JAKARTA - MOSCOW
Hari ini Anda diharapkan berkumpul di Bandara International Soekarno Hatta untuk memulai perjalanan
menuju Moscow.
MOSCOW (MS/MM)
Setibanya di Moscow yaitu ibukota negara Russia, Anda akan dijemput dan diajak untuk mengunjungi
ST. BASIL CATHEDRAL, karya dari arsitektur artistik Moskow yang paling terkenal, disebut juga "Katedral
Pokrovsky" atau "Katedral Perantara Perawan oleh Pelepah". Lalu menonton CIRCUS SHOW yang terkenal di
Russia. Kemudian Anda akan diantar menuju hotel untuk bermalam dan beristirahat.
MOSCOW (MP/MS/MM)
Bus
Makan pagi di hotel, anda akan diajak city tour dengan mengunjungi/melewati SPARROW HILL yang dulunya
bernama Desa Vorobyovo, Taman Moscow yang sangat terkenal dan sangat indah. Lalu dilanjutkan menuju
MOSCOW UNIVERSITY, LENIN MOSELEUM, RED SQUARE, GORSKY PARKLAND, VICTORY PARK. Kemudian
anda akan diantar menuju hotel untuk beristirahat.
MOSCOW – ST.PETERSBURG (MP/MS/MM)
Bus
Setelah makan pagi di hotel, anda akan langsung diantar menuju stasiun dan melakukan perjalanan ke St.
Petersburg. Setibanya, anda akan diajak mengunjungi HERMITAGE MUSEUM dan ST ISAAC CATHEDRAL yang
adalah gereja utama dan katedral terbesar di Russia dan juga adalah salah satu dari landmark di Russia.
Perjalanan dilanjutkan menuju PETE & PAUL FORTRESS (Photostop). Lalu diantar menuju hotel untuk istirahat.
ST. PETERSBURG – PETERGOF – ST. PETERSBURG (MP/MS/MM) Bus
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diajak mengunjungi Peterhof yaitu salah satu daerah bagian dari St.
Petersburg dan mengunjungi PETERHOF PALACE yang juga adalah salah satu warisan dunia UNESCO. Lalu
anda akan diberikan FREE TIME untuk berbelanja. Selanjutnya, kembali ke hotel untuk bermalam.

HARI 6

ST. PETERSBURG – JAKARTA (MP)
Bus
Setelah makan pagi di hotel, anda akan langsung diantar menuju airport untuk melakukan penerbangan
kembali ke Jakarta.

HARI 7

JAKARTA
Tibalah kita pada akhir perjalanan tour kali ini dengan membawa sejuta kenangan manis bersama Kami.
Terima kasih atas partisipasi Anda, sampai jumpa pada acara tour kami lainnya
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*Harga Tour berdasarkan RUPIAH / Orang, Mininum keberangkatan 15 Peserta

DEPARTURE DATE
2020
APR: 16
JUN : 25
JUL : 09,30
AUG : 06
SEP : 17

ADULT / CHILD

SINGLE OCCUPANCY

Twin Sharing

1 Room / 1 Person

Rp 26.900.000,-

Rp 5.000.000,-

HARGA TERMASUK
Tiket International (Economy Class) dengan kondisi Group Fare, Non
Endorse, Non Refundable
Fuel Surcharge, Airport Tax International YQ
Airport Tax Jakarta
Bagasi sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan
Akomodasi bintang 3*/4* berdasarkan 1 kamar berdua
Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata
Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama tour
Asuransi Perjalanan Standard Group (Maksimal umur tertanggung 70
tahun)

HARGA TIDAK TERMASUK
 Visa Russia Regular Rp. 1.750.000,- (subject to
change)
 Tips TL Rp 315.000/orang (Langsung diberikan
kepada TL di bandara)
 Tips Guide & Driver Rp. 480.000/orang
 Pembuatan passport dan dokumen lainnya
 Tips Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll
 Pengeluaran pribadi
 Optional tour
 Biaya lain yang tidak termasuk di atas
 PPN 1%

Syarat dan Ketentuan :








Uang muka sebesar Rp. 7.000.000,-/orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan (non-refundable) bila
terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun.
Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu.
Pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
Susunan acara/penerbangan/harga dapat berubah/naik sewaktu-waktu tergantung kondisi penerbangan ataupun sisa
seat yang tersedia dan juga biasanya harga akan naik bagi yang mendaftar tour mendekati tanggal keberangkatan
Pembatalan :
- 15 - 34 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 40% /org dari harga tour.
- 08 - 14 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 50% /org dari harga tour.
- 07
hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari harga tour
Harga/Jadwal Tour/Airport tax Int’l & Flight Insurance dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu.
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