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Perjalanan ini akan di pimpin oleh Coen Hoogendijk yang akan
mengatur perjalanan. Setiap peserta touring akan di bagi dalam
dua kelompok dan yang didepan bertindak sebagai road captain
dan belakang sebagai sweeper akan dihubungkan dengan alat
komunikasi.
Sebelum di mulai perjalanan di mulai dengan safety briefing
dimana coen akan menjelaskan mengenai rencana perjalanan pada
hari itu. Seperti dijelaskan oleh Tour Leader, setiap hari
perjalanan akan dimulai pukul 09.00 pagi
(Onbike Start)
hingga pukul 16.00 sore. Setiap peserta diharapkan disiplin
dengan waktu yang telah ditentukan. Setiap keterlambatan tiba
akan mengakibatkan terlambat untuk istirahat dan berdampak
pada molornya waktu perjalanan.
Perjalanan ini akan di mulai dari Belanda , setelah menginap
sehari di Belanda maka perjalanan segera di mulai, arah
pertama adalah menuju ke Luxembourg, negara kecil yang
terletak dekat dengan Jerman, kemudian lanjut ke Strassbourg,
Swiss, Milan, Perancis, Antwerp Belgia dan berakhir di
Amsterdam kembali.
Hari Pertama Jakarta - Amsterdam
Anda akan terbang dengan menggunakan pesawat langsung ke
Amsterdam setelah sebelumnya anda akan transit di Abudabi,

Anda akan terbang dengan menggunakan Airbus A380-800. Tiba
di Schipol anda akan menggunakan Shuttle Bus Service ke
Hotel Best Western dan naik dari PlatForm A9
Hari Kedua Amsterdam and surround
Anda punya waktu sehari disini sebelum riding esok harinya,
Orientasi pengenalan motor dan mengambil mobil back up
sebelum kita mulai riding. Tour Leader akan memberikan
briefing tentang perjalanan disini. Anda punya waktu untuk
jalan jalan sore ini Amsterdam dan beli peralatan riding
yang diperlukan.
Hari Ketiga

Amstedam - Luxembourg

Kita menggunakan taxi dan sebagian menggunakan mobil menuju
tempat penyewaan motor, disini anda akan belajar mengenali
motor dan kita berangkat pada pagi hari jam 07.00, Pastikan
anda sudah selesai Breakfast dan barang barang anda akan
diangkut dengan minivan.
Perjalanan hari ini adalah sepanjang 400 km, kita mengarah
dari Amsterdam ke Maastrich kita akan istirahat disini dan
foto foto sejenak sebelum lanjut ke Luxemburg. Kita akan
menginap di Luxemburg Campanile Hotel.
Hari ke Empat

Luxembourg - Zurich Swiss

Jarak tempuh 424 KM dan ditempuh dalam waktu 6 jam lebih.
Kita akan melewati Cagar Alam Natural Del Foges yang
terletak di Perancis selatan, dan kita akan berhenti disini
untuk makan siang. Kita akan menginap di HOTEL Kronenhof
8046 Zurich
Hari Kelima Zurich - Milan
Jarak tempuh hanya 195 KM dan kita kalau beruntung akan
menaiki Pegunungan Alpen tetapi kalau turun salju terpaksa
kita memasuki Gothardpass Airolo, terowongan terpanjang di
Eropa. Jangan anda sekali sekali melanggar lalu lintas

karena dapat dipastikan anda akan kena tilang disini. Kamera
tersembunyi ada dimana mana. Kita akan berhenti sejenak di
Danau Como yang indah, Disini anda sudah memasuki wilayah
Italia Utara. Anda akan memasuki Milan pada malam hari
tetapi disini cahaya matahari akan menyinari anda hingga jam
09.00 malam. Kita akan berputar di Milan sejenak dan mampir
di Sansiro serta Gereja Katedral tertua di Italia
Hari keenam

Milan - Macon (Perancis Selatan)

Anda akan berangkat agak siang disini, kita menuju ke arah
Torino dan berbelok di pegunungan Mount Blanc (Monte
Blanco), Pemandangan disini sangat indah sekali dan kita
akan berhenti sejenak disini. Macon udaranya sangat dingin,
Kami pernah mencapai -1 derajat C disini. Macon adalah kota
persinggahan dan kita disini hanya menginap. Tidak ada yang
bagus untuk dikunjungi disini.
Hari ketujuh Macon - Paris Perancis
Arnay De Luck, Saulieu, Vermenton
Park Natural du Morvan
Banyak orang bilang Paris is a lovely city, kalau saya
bilang Paris tak ubahnya Jakarta yang macet, Kita akan
menginap ditengah kota dimana parkir kendaraan mobil agak
sulit disini. Harga harga cenderung mahal. Kita akan
menginap disini sehari lagi untuk meluangkan waktu bagi anda
berjalan jalan membuat foto yang indah di Menara Eiffel.
Hari kesembilan Paris - Amsterdam
PERHATIAN INI PERJALANAN PALING PANJANG,
Jarak tempiuh
adalah 530 KM atau 7 jam perjalanan.kita harus keluar dari
kota Paris pada pukul 06.00 pagi. Kalau kita terlambat maka
dipastikan bahwa jalanan macet dan anda akan tersesat atau
tercecer dari rombongan. Jam 09.00 maka kita akan sarapan di
pinggiran kota. Kita akan mengarah ke Belgia dan berhenti
sejenak di Kinderdijk, kota kecil tempat dimana julukan

Amsterdam pertama kali muncul. Kincir angin terlihat disini.
Kita akan isirahat sejenak disini sekaligus mengatur waktu
kepulangan motor. Motor harus dikembalikan paling lambat jam
17.00.
Setelah mengembalikan motor kita kembali ke hotel
dan malamnya kita melakukan perpisahan di Indonesia Resto di
Rotterdam.
Selanjutnya acara bebas
Hari ke Sepuluh - Vaarwel Nederlands
Kita bersiap siap pulang, penuhi belanjaan anda jangan
sampe overweight. Schipol juga salah satu airport yang
memanjakan pengunjungnya belanja. Kalau anda masih ada sisa
EUR nah habiskan disini.
Perjalanan ini akan membawa memori yang indah bagi anda .....
Anda tertarik ? Kumpulkan rekan ada minimal 8 orang maka kami
akan menghantar kan anda kesana
Hari Pertama Jakarta - Amsterdam
Anda akan terbang dengan menggunakan pesawat langsung ke
Amsterdam setelah sebelumnya anda akan transit di Abudabi,
Anda akan terbang dengan menggunakan Airbus A380-800. Tiba di
Schipol anda akan menggunakan Shuttle Bus Service ke Hotel
Best Western dan naik dari PlatForm A9
Hari Kedua Amsterdam and surround
Anda punya waktu sehari disini sebelum riding esok harinya,
Orientasi pengenalan motor dan mengambil mobil back up sebelum
kita mulai riding. Tour Leader akan memberikan briefing
tentang perjalanan disini. Anda punya waktu untuk jalan jalan
sore ini Amsterdam dan beli peralatan riding yang diperlukan.
Hari Ketiga

Amstedam - Luxembourg

Kita menggunakan taxi dan sebagian menggunakan mobil menuju
tempat penyewaan motor, disini anda akan belajar mengenali

motor dan kita berangkat pada pagi hari jam 07.00, Pastikan
anda sudah selesai Breakfast dan barang barang anda akan
diangkut dengan minivan.
Perjalanan hari ini adalah sepanjang 400 km, kita mengarah
dari Amsterdam ke Maastrich kita akan istirahat disini dan
foto foto sejenak sebelum lanjut ke Luxemburg. Kita akan
menginap di Luxemburg Campanile Hotel.
Hari ke Empat

Luxembourg - Zurich Swiss

Jarak tempuh 424 KM dan ditempuh dalam waktu 6 jam lebih.
Kita akan melewati Cagar Alam Natural Del Foges yang terletak
di Perancis selatan, dan kita akan berhenti disini untuk makan
siang. Kita akan menginap di HOTEL Kronenhof
8046 Zurich
Hari Kelima Zurich - Milan
Jarak tempuh hanya 195 KM dan kita kalau beruntung akan
menaiki Pegunungan Alpen tetapi kalau turun salju terpaksa
kita memasuki Gothardpass Airolo, terowongan terpanjang di
Eropa. Jangan anda sekali sekali melanggar lalu lintas karena
dapat dipastikan anda akan kena tilang disini. Kamera
tersembunyi ada dimana mana. Kita akan berhenti sejenak di
Danau Como yang indah, Disini anda sudah memasuki wilayah
Italia Utara. Anda akan memasuki Milan pada malam hari tetapi
disini cahaya matahari akan menyinari anda hingga jam 09.00
malam. Kita akan berputar di Milan sejenak dan mampir di
Sansiro serta Gereja Katedral tertua di Italia
Hari keenam

Milan - Macon (Perancis Selatan)

Anda akan berangkat agak siang disini, kita menuju ke arah
Torino dan berbelok di pegunungan Mount Blanc (Monte Blanco),
Pemandangan disini sangat indah sekali dan kita akan berhenti
sejenak disini. Macon udaranya sangat dingin, Kami pernah
mencapai -1 derajat C disini. Macon adalah kota persinggahan
dan kita disini hanya menginap. Tidak ada yang bagus untuk
dikunjungi disini.

Hari ketujuh Macon - Paris Perancis
Arnay De Luck, Saulieu, Vermenton
Park Natural du Morvan
Banyak orang bilang Paris is a lovely city, kalau saya bilang
Paris tak ubahnya Jakarta yang macet, Kita akan menginap
ditengah kota dimana parkir kendaraan mobil agak sulit disini.
Harga harga cenderung mahal. Kita akan menginap disini sehari
lagi untuk meluangkan waktu bagi anda berjalan jalan membuat
foto yang indah di Menara Eiffel.
Hari kesembilan Paris - Amsterdam
PERHATIAN INI PERJALANAN PALING PANJANG,
Jarak tempiuh
adalah 530 KM atau 7 jam perjalanan.kita harus keluar dari
kota Paris pada pukul 06.00 pagi. Kalau kita terlambat maka
dipastikan bahwa jalanan macet dan anda akan tersesat atau
tercecer dari rombongan. Jam 09.00 maka kita akan sarapan di
pinggiran kota. Kita akan mengarah ke Belgia dan berhenti
sejenak di Kinderdijk, kota kecil tempat dimana julukan
Amsterdam pertama kali muncul. Kincir angin terlihat disini.
Kita akan isirahat sejenak disini sekaligus mengatur waktu
kepulangan motor. Motor harus dikembalikan paling lambat jam
17.00.
Setelah mengembalikan motor kita kembali ke hotel dan
malamnya kita melakukan perpisahan di Indonesia Resto di
Rotterdam.
Selanjutnya acara bebas
Hari ke Sepuluh - Vaarwel Nederlands
Kita bersiap siap pulang, penuhi belanjaan anda jangan sampe
overweight. Schipol juga salah satu airport yang memanjakan
pengunjungnya belanja. Kalau anda masih ada sisa EUR nah
habiskan disini.
Perjalanan ini akan membawa memori yang indah bagi anda .....
Anda tertarik ? Kumpulkan rekan ada minimal 8 orang maka kami
akan menghantar kan anda kesana
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