Safe Travel Club hân hạnh giới thiệu:

Châu Âu lãng mạn – Romantic Europe (13 ngày)
PARIS – VENICE – PISA – FLORENCE – ROME – BUDAPEST
• Tháp Effel • Du thuyền & ăn tối bên bờ sông Seine • Cung điện Versailles
• Đồi Montmartre & Moulin Rouge • Bơi thuyền Gondola trên sông nước
Venice • Đảo Murano & Burano • Nhà của Romeo & Juliette (Shakepear)
• Tháp nghiêng Pisa • Duomo & Phố cổ Florence • Uffizi Gallery • Siena
• Montecatini • Trevi Fountain • Spanish Steps • Colosseum • Quảng
trường St Peter • Navona Square • Shopping đồ hiệu • Dinner Show trên
Dòng Sông Xanh Danube • Suối nước nóng thiên nhiên & thủ đô Budapest

Tour 1: từ 15 đến 27 tháng 6, 2020
Tour 2: từ 4 đến 16 tháng 7, 2021
Package Price from Los Angeles (including $300 non-refundable registration fee):
● $4,400 một người nếu đóng 50% (cash/check) ít nhất 5 tháng trước ngày khởi hành
● $4,500 một người nếu đóng 50% (cash/check) ít nhất 4 tháng trước ngày khởi hành
● $4,600 một người nếu đóng 50% (cash/check) ít nhất 3 tháng trước ngày khởi hành
● xin gọi điện thoại để hỏi giá nếu ghi danh SAU thời hạn trên (hay không bay từ LAX)
Sau đó, đóng 50% còn lại (cash/check) ít nhất 90 ngày trước ngày khởi hành (hạn chót).
Ghi chú: tiền tips $140/người sẽ được thu trên xe bus để tặng tài xế, hướng dẫn viên & hotels, …

Giá vé bao gồm thuế (tax) và: (Xin liên lạc để hỏi giá nếu không bay từ phi trường LAX)
• Vé máy bay quốc tế khứ hồi (từ home airport) • 2 Vé máy bay ở Châu Âu
• Khách sạn deluxe, địa điểm tốt • Vé vào cửa các nơi trong chương trình
• Du thuyền & ăn tối bên sông Seine & trên Dòng Sông Xanh Danube • Vé đi lên
Tháp Eiffel • Vé vào cửa các địa điểm trong chương trình • Xe tour bus máy lạnh
• 3 bữa ăn / ngày (ngoại trừ 3 bữa ăn trưa tự túc) • Hướng dẫn viên địa phương
• Group Travel Protection (up to $50,000 p.p. in medical expenses) during the
trip only. NO cover for Trip Cancellation.
Ghi chú: Xin ghi danh sớm để được sắp chỗ tốt trên xe bus và chọn ghế tốt trên máy bay
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Chương Trình Du Lịch

(Ghi chú: B: Breakfast, L: Lunch, D: Dinner)
Ngày 1 – 2 (B, L, D): Khởi hành từ phi trường quốc tế gần nhất ở USA bay đến Paris.
Lên đồi Montmartre. Chụp hình panoramic toàn cảnh thành phố Paris & Mouline Rouge. Lên
Tháp Eiffel. Đi cruise trên sông Seine. Ăn tối nhà hàng hạng sang bên bờ sông Seine ngắm tháp
Eiffel lên đèn rực rỡ.
Ngày 3: Paris (B, D).
Thăm cung điện Versailles của
Hoàng Đế Napoleon. Ăn tối nhà
hàng VN ở Quận 13
Ngày 4: Paris – Venice (B, D).
Bay đến Venice. Check-in hotel.
Đi thuyền Gondala lãng mạn trên
sông nước Venice.
Ngày 5: Venice (B, D) Đi phà
đến 2 đảo Murano & Burano.
Quan sát các nghệ nhân làm nghề
thổi pha lê. Dạo phố cổ. Thăm nhà
Romeo & Juliette, 2 nhân vật trong kịch Shakepear.
Ngày 6: Venice – Pisa – Florence (B, L, D). Thăm tháp nghiêng Pisa nổi tiếng khắp thế giới
Ngày 7: Florence (B, L, D).
Thăm Duomo & Phố cổ Florence &
Uffizi Gallery. Shopping đồ da.
Ngày 8: Florence – Siena – Rome
(B, L, D). Ngoạn cảnh & ăn trưa ở
Siena. Lên đường đi Rome.
Ngày 9: Rome (B, L, D). Thăm
Trevi Fountain, Spanish Step.
Shopping đồ da & đồ hiệu của Ý.
Ngày 10: Rome (B, L, D).
Chụp hình đấu trường (Colosseum)
& quảng trường Thánh Phê rô.
Thăm khu Navona Square.
Ngày 11: Rome – Budapest (B, L,
D). Bay đi Budapest. Tắm nước suối
nóng thiên nhiên (thermal hot
spring). Dinner Show trên Dòng
Sông Xanh Danube đẹp lãng mạn.
Ngày 12: Budapest (B, L, D).
Ngoạn cảnh thủ đô Budapest.
Ngày 13: Trở về USA với nhiều kỷ
niệm khó quên !
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