
HEPI EUROPE BOHEMIA
8D/5N BY QATAR AIRWAYS

Dep : 01*, 06* May 2020

Highlight : Buda Castle Hill, Parndorf Factory Outlet
Schoenbrunn Palace

DAY 01 : JAKARTA – DOHA
QR 957 CGK-DOH 18.25 - 23.10
Pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan sebelumnya
kita akan berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk
bersama-sama berangkat menuju Budapest, Hungary.
(NoMeals)

DAY 02 : DOHA – BUDAPEST
QR 201 DOH-BUD 02.00 - 06.45
Siang ini, Anda akan tiba di Budapest yang merupakan ibukota
dan kota terbesar di Hungaria. Kota ini adalah kota global dengan
keunggulan dalam bidang perdagangan, keuangan, media, seni,
mode, penelitian, teknologi, pendidikan dan hiburan. Disini Anda
dapat melihat Buda Castle Hill, Chain Bridge, Elizabeth Bridge
dan Parliament. Setelah itu, Anda akan diberikan waktu bebas di
Vaci Utca yang merupakan jalan utama di kota Budapest dimana
banyak terdapat restaurant, cafe, toko souvenir dan butik-butik
ternama. (--/--/--)
Hotel : Park Inn by Radisson Budapest / Setaraf

DAY 03 : BUDAPEST – ESZTERGOM – SZENTENDRE –
BUDAPEST
Hari ini, Anda akan menuju Esztergom yang merupakan kota
terletak di utara negara Hungaria & pernah menjadi ibukota
Hungaria dari abad 10 hingga 13. Anda akan berorientasi kota
dengan melewati Ezstergom Basilica - gereja terbesar di
Negara ini. Kemudian menuju kota kecil yang menawan
Szentendre dimana Anda akan diajak untuk menikmati
keindahan kota ini yang dikenal sebagai kota museum dan seni.
Szentendra berarti "Saint Andrew", terkenal dengan rumah dan
gereja yang terawat baik, banyak bangunan dengan gaya
Balkan karena daerah ini awalnya dihuni oleh pengungsi
Serbia. (MP/--/--)
Hotel : Park Inn by Radisson Budapest / Setaraf

DAY 04 : BUDAPEST – BRATISLAVA – PRAGUE
Usai makan pagi di hotel, Anda akan menuju ibu kota Slowakia,
Bratislava untuk melihat Bratislava Castle kastil utama kota
Bratislava yang berbentuk segi empat dengan empat menara di
setiap sudutnya. Kastil ini terletak di puncak bukit berbatu
yang menghadap langsung ke Sungai Donau di pusat kota
Bratislava. Malam ini, Anda akan bermalam di kota Prague.
(MP/--/--)
Hotel : Duo / Setaraf

DAY 05 : PRAGUE
Acara tour hari, Anda berkesempatan mengelilingi kota yang
penuh dengan bangunan - bangunan indah dari jaman
Bohemian. Anda akan diajak melihat Prague Castle yang
merupakan kastil terbesar di dunia dan sekarang digunakan
sebagai tempat tinggal kepala Negara Ceko, St. George
Basilica, St. Vitus Cathedral yang juga termasuk di dalam
kompleks kastil ini, Old Royal Palace. Kemudian Anda akan
diajak city tour di kota Prague dengan melewati Old Town
Square - pusat kota Prague, terletak di jantung kota Prague
merupakan alun-alun kota tua Prague, dikelilingi oleh
bangunan - bangunan tua yang indah bergaya Gothic dan
Baroque, Astronomical Clock - disebut juga sebagai Prague
Orloj, jam raksasa ini merupakan daya tarik kota Prague yang
terletak di Old Town Square. Jam yang didirikan sejak tahun
1410 ini merupakan astronomical clock tertua ketiga di dunia,
Charles Birdge. (MP/--/--)
Hotel : Duo / Setaraf

DAY 06 : PRAGUE – VIENNA
Perjalanan tour hari ini, Anda akan diajak berwisata belanja di
Parndorf Factory Outlet dimana Anda dapat berbelanja
berbagai barang-barang dari brand-brand internasional
ternama. Usai berbelanja, Anda akan diantar menuju Vienna
untuk beristirahat. (MP/--/--)
Hotel : Austria Trend Hotel Bosei / Setaraf

DAY 07 : VIENNA – DOHA
QR 184 VIE-DOH 18.30 - 00.45+1
Pagi ini, Anda akan diajak melihat Schoenbrunn Palace salah
satu bangunan dengan gaya arsitektur terkenal lengkap
dengan taman yang indah, dahulu dikenal sebagai istana
musim panas jaman kerajaan Habsburg, The Hoffburg dan
Parliament Building. Setelah itu Anda akan di antar ke airport
untuk memulai penerbangan kembali ke Jakarta.
(MP/--/--)

DAY 08 : DOHA – JAKARTA
QR 956 DOH-CGK 02.20 - 15.20
Pagi ini, Anda akan melanjutkan penerbangan menuju Jakarta.
Dengan demikian berakhirlah acara tour Anda. Terima kasih
atas partisipasi anda dalam mengikuti acara tour bersama
kami OBAJA TOUR. Sampai jumpa pada kesempatan Tour
lainnya.

NOTE: Acara tour diatas adalah sebagai panduan saja, sehingga urutannya dapat berubah tergantung keadaan setempat,
misalnya keadaan cuaca, lalu lintas, hari libur setempat dan lain-lain.

BONUS WIFI & TRAVEL INSURANCE!
*syarat & ketentuan berlaku



 Harga tour dalamRupiah ( x1000) dan dapat berubah jika terjadi perbedaan kurs tukar mata uang asing
 Acara perjalanan, Harga Tour / Visa / Airport Tax International & Flight Insurance dapat berubah sewaktu-waktu tanpa

pemberitahuan terlebih dahulu,
 Benua Europe memiliki 4 musim yang berbeda, beberapa negara yang beriklim sejuk seperti Jerman, Austria dan Swiss, hotel – hotel

umumnya tidakmemakai pendingin ruangan (AC)
 Deviasi (Pemisahan/Perpanjangan waktu perjalanan) akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi airlines yang bersangkutan.

Keterangan :
1. Syarat dan Kondisi Tour mengacu pada ketentuan yang ada di dalam ”FORM PENDAFTARAN TOUR OBAJA”
2. DEPOSIT IDR 10,000K per orang pada saat pendaftaran sebagai uang muka.
3. PELUNASAN dilakukan paling lambat 3 minggu sebelum keberangkatan.
4. Keberangkatan group minimal 25 Orang Dewasa/Group, jika jumlah peserta kurang dari 25 orang maka harga dapat kami

sesuaikan dengan jumlah peserta atau tour ditunda keberangkatannya sampai memenuhi jumlah peserta.

Pembatalan :
 45 hari sebelum keberangkatan = senilai uang muka pendaftaran
 44 – 16 hari = 50% dari harga tour
 15 – 08 hari = 75% dari harga tour
 07 – hari H / No Show = 100% dari harga tour

APRIL/07.01.20

Harga Tour per orang / dalam IDR ( Minimal keberangkatan 25 Orang Dewasa )

Dewasa
Twin / Trpl

Anak (02 - 11 tahun)
Sgl Supp Apt Tax &

Flight Ins Visa Schengen
Twin Extra Bed No Bed

IDR 17,888K IDR 17,888K IDR 17,888K N/A IDR 5,488K TERMASUK IDR 2,200K

HARGA TOUR TERMASUK :
1. Tiket kelas ekonomi JAKARTA – x/DOHA – BUDAPEST //

VIENNA – x/DOHA – JAKARTA by QATAR AIRWAYS
2. Bagasi 30 kg untuk kelas ekonomi sesuai dengan ketentuan

dari airlines
3. Airport tax, flight insurance dan fuel surcharge
4. Akomodasi di hotel berbintang 3 berdasarkan 1 kamar berdua

(twin share), jika menginginkan sekamar sendiri maka
dikenakan biaya Single Supplement .

5. Kategori Triple Sharing adalah 1 kamar ditempati oleh 3
orang , dan berupa tambahan Extra Bed / Sofa Bed sesuai
dengan standard hotel yang ada. Harga Triple sharing sama
dengan harga Twin Sharing.

6. Acara tour, transport dan makan-minum sesuai acara tour dan
hanya dalam group.

7. Tour Leader dari Obaja Tour
8. Asuransi Perjalanan (usia 03 bulan – 70 tahun)
9. Free Wifi selama perjalanan
10. Airport handling pada saat keberangkatan di Jakarta

HARGA TOUR TIDAK TERMASUK :
1. Visa Schengen Hungary IDR 2,200K/orang (*Dapat berubah
sewaktu-waktu, belum termasuk 1%PPN)

2. Document perjalanan yang diperlukan, misalnya passport dan
kelengkapan document lainnya

3. Tipping standard untuk Tour Leader EUR 3, Guide EUR 2,
Driver EUR 3 per peserta per hari

4. Porter hotel tidak tersedia
5. Travelling bag dari Obaja tour
6. Pengeluaran pribadi, seperti laundry, mini bar, pay tv,
telephone, dll.

7. Optional Tour.
8. Excess Baggage ( Kelebihan Bagasi )
9. PPN 1%
10. Biaya Deviasi


