ITINERARY

Day 1
LONDON - MANCHESTER – LIVERPOOL (B,D)
Pagi hari Anda tiba di Bandara Heathrow London. Dengan bus Anda akan dibawa menuju
Manchester untuk mengunjungi salah satu Stadium Sepak Bola terkenal di Inggris yaitu stadium
milik Manchester United “Old Trafford” disana Anda dapat berbelanja souvenir khas kesebelasan
ini di MU Megastore. Perjalanan akan dilanjutkan menuju Liverpool untuk melihat kota Liverpool kota
tempat lahirnya band legendaris The Beatles. Terakhir Anda akan mengunjungi FO terbesar di UK
yaitu Cheshire Oaks Designer Outlet untuk berbelanja barang-barang branded dengan harga
relatif lebih murah. Bermalam di kota Liverpool & sekitarnya.

Day 2
LIVERPOOL – LAKE DISTRICT – GLASGOW (B,D)
Setelah bersantap pagi tour hari ini akan dilanjutkan menuju wisata alam yang indah di Lake District
sebuah Taman Nasional terbesar di Inggris. Anda dapat menikmati keindahan danau atau bisa
menumpang kapal Feri untuk menyeberang ke pulau yang pada musim semi banyak di tumbuhi
white cherry blossom (bunga sakura putih). Perjalanan selanjutnya menuju Glasgow dengan
melewati George Square pusat kota Glasgow yang cantik. Bermalam di kota ini dan sekitarnya.

Day 3
GLASGOW – EDINBURGH CASTLE – THE ROYAL MILE - ANTRUSTHER –
ST.ANDREWS CASTLE – ST. ANDREW CATHEDRAL – EDINBURGH (B,L)
Pagi ini Anda akan dibawa menuju kota Edinburgh untuk mengunjungi Edinburgh Castle yang memiliki arsitektur
yang indah, perjalanan akan dilanjutkan melewati The Royal Mile lalu menuju ke Antrusther sebuah kota Nelayan
yang indah disini Anda akan menikmati makan siang Fish & Chips yang paling terkenal di Scotland. Setelah itu
menuju St. Andrews kota yang tenang dan romantis tempat pertama kali Prince William bertemu dengan Kate
Middleton yang sekarang memiliki gelar Duke & Duchess of Cambridge dan Earl & Countess of Strathearn (gelar
dari Scotland) dan kota ini merupakan tempat Club Golf tertua ditemukan tahun 1754, disini Anda akan mengunjungi
St. Andrews Castle, St. Andrews Cathedral dan Pantai Fife, tour hari ini selesai Anda dibawa kembali menuju
Edinburgh dan bermalam di kota Edinburgh & sekitarnya.

Day 4
EDINBURGH – JEDBURGH – YORK (B,D)
Pagi ini Anda akan meninggalkan Edinburgh menuju Jedburgh dan mengunjungi reruntuhan dari
Jedbrugh Abbey yang didirikan oleh King David I pada abad ke 10 serta melewati Queen Merry's
House dilanjutkan menuju kota York yang sudah berumur lebih dari 2.000 tahun sejak jaman
kerajaan Romawi dan Bangsa Viking berkuasa, di kota ini kita akan mengunjungi Clifford's Tower
atau York Castle. Bermalam di kota York & sekitarnya.

Day 5
YORK – OXFORD – STRATFORD UPON-AVON (B,L)
Setelah sarapan hari ini Anda dibawa menuju kota university UK tempat mahasiswa mahasiswi
berprestasi bersekolah di daratan Britania Raya yaitu kota Oxford, disana Anda akan dibawa ke
salah satu kampus Universitas Oxford dan dilanjutkan ke kota Stratford Upon-Avon kota kelahiran
William Shakespeare Anda akan mengunjungi Anne Hathaway's Cottage & berjalan-jalan di kota
yang terletak di sisi sungai Avon ini sambil berbelanja souvenir cantik disepanjang jalan. Malam ini
Anda bermalam di kota Stratford dan sekitarnya.

Day 6
STRATFORD UPON-AVON – BATH – AMESBURY – LONDON (B,D)
Pagi ini perjalanan menuju kota Bath kota tua yang banyak dipengaruhi oleh budaya Bangsa
Romawi dan Georgia diantaranya kita akan mengunjungi The Roman Bath Museum dan melewati
Bath Abbey lalu dilanjutkan menuju kota Amesbury untuk melihat formasi batu Stonehenge yang
masih menjadi misteri mengenai asal dan terjadinya. Selanjutnya menuju kota London Ibu Kota
Inggris dan bermalam disana & sekitarnya.

Day 7
LONDON (B,L)
Hallo London!!..hari ini Anda akan dibawa city tour di kota London,di mulai dengan melewati
Buckingham Palace yang megah dan bila memungkinkan Anda dapat menyaksikan Changing of
the Guards di istana tersebut lalu melewati Westminster Abbey Church, Big Ben (Ikon kota
London) saat ini sedang direnovasi dari Agustus 2017 hingga 2021, London Eye, London Bridge,
Trafalgar Square, Tower of London dan bila waktu cukup Anda dapat singgah di Oxford Street
untuk berbelanja souvenir. Bermalam di London dan sekitarnya.

Day 8
LONDON (B)
Hari ini acara bebas sampai tiba waktu diantar ke Airport Heathrow London untuk penerbangan
kembali ke Tanah Air dan bermalam di Pesawat.
Kami ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan Jasa Kami Fifa World
Travel. Sampai jumpa di Trip kami yang lain.

