
Layanan andalan kami: 

Program sesuai selera 

Pemandu multibahasa   

Akomodasi sesuai budget 

Transportasi pribadi & umum  

Kuliner pilihan 

Saran & asistensi shopping 

Tiket museum & konser 

Kunjungan belajar/kerja 

Dengan pengalaman internasional di 
bidang wisata & perhotelan, Iwan   

merancangkan program serta memandu 
Anda selama di Belanda. Menelusuri 
berbagai aspek kehidupan lokal lewat 
budaya, seni & arsitektur, beliau juga 

siap mengantarkan Anda untuk 
berbelanja & menikmati kuliner 

setempat.

Friendly - Flexible - Professional  
Pro-active - Resourceful

YO U R  H O S T

“Traveling – it leaves you 
speechless, then turns you into a 

storyteller.” 
Ibn Battuta

YOUR TRAVEL 
IN STYLE



Belanda sangat indah & menawan untuk 
dikunjungi sepanjang tahun. Setiap musim 
memiliki keindahan & pesona tersendiri. Di 
musim semi, hamparan bunga bermekaran 
khususnya bunga tulip. Di musim panas, kita 

dapat menikmati aktivitas alam terbuka seperti 
pasar aneka ragam, konser & festival.  Musim 

gugur adalah waktu yang tepat untuk 
menelusuri keindahan alam warna warni 

dedaunan dengan bersepeda. Musim dingin di 
Belanda sangatlah romantis didampingi rintik 
rintik hujan & butiran salju. Hadiri & nikmatilah 

konser internasional di gedung-gedung 
bersejarah.  Dan jangan lupa untuk berbelanja 

keperluan Natal di salah satu pasar Natal 
atau nikmati pengalaman berseluncur di 

lapangan es. 

Kelompen /sepatu kayu antik untuk bertani di segala 
cuaca. Makanan ciri khas Belanda, keju Gouda!  

H O L L A N D  I S  YO U R S  T O  E N J OY

Belanda adalah sebuah negara kecil yang dipenuhi dengan ikon-ikon terkenal di dunia (situs Unesco). 
Anda bisa menjelajahi taman tulip, kincir angin, sepatu kayu, kanal-kanal di Amsterdam, mahakarya 
dari seniman jaman dulu, keramik Delft Blaauw, sistem pengelolaan air yang inovatif & jutaan sepeda 

yang telah bermasyarakat.

DESTINASI:   

Budaya, sejarah serta gaya hidup kontemporer Belanda 
menjadi daya tarik terbesar wisata mancanegara. Dengan 
infrastruktur yang moderen, kunjungan kanal apik di 
Amsterdam, kota kerajaan pemerintahan Den Haag & juga 
katedral gotik tertua di Utrecht menjadi mudah & singkat. 
 Belanda tidak hanya memiliki Taman bunga Keukenhof, kincir 
kincir angin di Zaanse Schans  & juga kampung nelayan tua 
Volendam. namun juga memiliki jejeran istana, gedung mewah 
& museum untuk melengkapi kunjungan di negeri oranye. 

AKOMODASI:   

Banyak pilihan akomodasi tersedia di kota besar & sekitarnya. 
Budget hotel, apartemen atau rumah kanal antik yang 
romantis? Tinggal pilih. Akomodasi tawaran kami telah kami 
kunjungi dengan teliti. Bila anda sudah ada pilihan hotel lewat 
situs online atau mendapatkan rekomendasi dari teman, kami 
akan memberikan saran & pendapat (bebas biaya) sehingga 
bisa menjaminkan kenyamanan Anda selama di Belanda.

KULINER:  

Pernahkah Anda mencicipi pannekoek, stroopwafels atau 
stampot? Selain ciri khas masakan Belanda ini, hidangan 
Nusantara mudah ditemui di negeri ini. Masakan Suriname 
menyajikan kombinasi masakan Jawa, India & Cina. Sedangkan 
rumah makan asal Timur Tengah menyediakan menu halal. 
Ingin coba selera Eropa bergengsi & mewah? Restoran dengan 
sistem bintang dari Michelin adalah pilihan yang terbaik, 
namun disarankan untuk membuat reservasi jauh-jauh hari.      
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