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INMADRID / OUTMADRID

TOUR CODE : YELLOW - GO

9 DAYS EXPLORE EUROPE
(SPAIN–PORTUGAL)
KEDATANGAN DI MADRID SETIAP HARI
JUMAT– MINIMAL 2 PAX
MEI : 6, 13, 20, 27 AGUSTUS : 5, 12, 19, 26 NOVEMBER : 4, 11, 18, 25
JUNI : 3, 10, 17, 24 SEPTEMBER : 2, 9, 16, 23,30 DESEMBER : 2, 9, 16, 23, 30
JULI : 1, 8, 15, 22, 29 OKTOBER : 7, 14, 21, 28

RUTE PERJALANAN

JUMAT/HARI 01: TIBA DI MADRID
Bertemu di bandara. Kemudian diantar ke hotel.

SABTU/HARI 02: MADRID - ZARAGOZA (Makan Pagi)
Tour hari ini akan dimulai dengan melewati Cibeles Fountain, kemudian mengunjungi Plaza Mayor, Piazza
di Spagna, dan Royal Palace of Madrid (optional). Dilanjutkan menuju ke Puerta del Sol, yang merupakan
public square terkenal di Madrid dimana Anda dapat menemukan berbagai toko yang menjual pakaian,
kerajinan berbahan baku kulit & souvenir tradisional khas Spanyol. Sore hari Anda akan meninggalkan
Madrid untuk melanjutkan perjalanan ke Zaragoza. Setelah tiba di Zaragoza, Anda akan mengunjungi
Basilica of Our Lady of The Pillar, yang merupakan Gereja Katolik Roma di kota. Banyak terdapat kedai kopi
dan restoran di sekitar Basilica.

MINGGU/HARI 03: ZARAGOZA - BARCELONA (Makan Pagi)
Pagi hari perjalanan akan dilanjutkan menuju ke Barcelona. Tiba di Barcelona, Anda akan diajak mengunjungi
Columbus Monument dan Las Ramblas, melihat keindahan Sagrada Família (optional) yang merupakan
Gereja Katolik Roma terbesar di Barcelona karya Antoni Gaudí. Kemudian mengunjungi markas klub
sepakbola FC Barcelona Camp Nou (optional), dilanjutkan berkunjung ke Estadi OlímpicIluís Companys.
Mengunjungi Plaza Catalonia dimana Anda memiliki waktu bebas untuk berkeliling atau berbelanja.

* Dikarenakan akses terbatas di Sagrada Família Church, untuk menghindari kehabisan tiket,
kamimenyarankan agar tamu yang sangat inginmengunjungi objek wisata ini untuk reservasi
online sebelumnya di www.sagradafamilia.org
Waktu kunjungan untuk reservasi : 2.00 – 2.30 pm

HARGA MULAI DARI

IDR12,5JUTA

http://www.sagradafamilia.org/
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HARGA TUR UNTUK 9Hari (per PAX/PAKET)

SENIN/HARI 04: BARCELONA - VALENCIA - ALICANTE (Makan Pagi)
Setelah sarapan pagi di hotel, Anda akan meninggalkan kota Barcelona dan menuju ke Valencia yang
merupakan kota ke-3 terbesar di Spanyol. Anda akan mengunjungi Modernisme Plaza of the City Hall of
Valencia, Valencia's Ancient City Gates, dan the Valencia Cathedral. Perjalanan dilanjutkan menuju ke
Alicante.

SELASA/HARI 05: ALICANTE - GRANADA (Makan Pagi)
Di pagi hari, Anda menuju ke kota Granada yang terletak di dataran tinggi Andalusia. Kota bersejarah ini
pernah dikuasai oleh kerajaan Visigoth & Arab. Kota ini menjadi benteng yang pertahanan yang kuat untuk
Dinasti Arab selama 800 tahun kekuasaannya di Iberian Peninsula. Anda akan diajak mengunjungi the
Alhambra (optional) benteng istana Moor atau yang juga dikenal dengan the Red Palace. Perjalanan akan
dilanjutkan menuju the Old City of Granada, dengan arsitekturnya yang indah.

RABU/HARI 06: GRANADA - SEVILLE (Makan Pagi)
Pagi hari, Anda akan diajak menuju ke Kota Seville yang dahulu merupakan pusat Dinasti Muslim di
Andalusia. Setibanya di sana Anda akan diajak mengunjungi Seville Cathedral yang merupakan Gothic
Cathedral terbesar & gereja terbesar ke-3 di dunia. Dilanjutkan melihat keindahan Alcázar of Seville yang
merupakan Istana Muslim dan Istana Kerajaan Spanyol, bagian atas istana ini masih digunakan sebagai
tempat tinggal keluarga kerajaan. Kemudian berjalan melewati Santa Cruz,Torre del Oro (The Tower of Gold)
danMaria Luisa Park. Anda juga akan diajak melihat keindahan lukisan keramik di Plaza de España.

KAMIS/HARI 07: SEVILLE - LISBON (Makan Pagi)
Anda akan menuju ke ibukota & kota terbesar di Portugal, Lisbon. Siang hari Anda akan tiba di Cabo da Roca
(Cape Roca). Kemudian kembali ke Kota Lisbon untuk mengunjungi Belém Tower and Jerónimos
Monastery. Kemudian Anda akan melewati Marquis of Pombal Square dan berhenti di Rossio Square
untuk waktu luang. Anda dapat mencicipi custard tarts khas Portugal yang terkenal disini dengan biaya
pribadi.

JUMAT/HARI 08: LISBON - TOLEDO -MADRID (Makan Pagi)
Hari ini Anda akan kembali ke Madrid melalui Kota Toledo, kota tua yang terletak di puncak gunung, yang
tercatat oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia dengan berbagai kebudayaan & bangunan bersejarah. Anda
akan diajak melihat Alcázar of Toledo dan mengunjungi Toledo Cathedral. Kemudian perjalanan
dilanjutkan menuju keMadrid, sambil menikmati pemandangan sepanjang perjalanan.

SABTU/HARI 09: KEBERANGKATANDARIMADRID (Makan pagi)
Acara bebas hingga waktu penjemputan kembali ke bandara.

ADULT CHILD (2-11 Y.O.)
TWIN SINGLE SUPP (1A+1C) NO BED

12,5JUTA 6,8JUTA 12,5JUTA 9,6JUTA
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TERMASUK
 8malam penginapan di hotel bintang 3
 Sarapan pagi (continental breakfast – roti &teh / kopi)
 Tour Seat in Coach (Guide local berbahasa Inggris)
 Transfer :

Kedatangan : transfer Bandara - Hotel
Keberangkatan : transfer Hotel –Bandara

TIDAK TERMASUK
 Harga untuk per orang dan hanya termasuk perjalanan di darat, tidak termasuk tiket pesawat,
admission/tiket biaya masuk semua wisata, biaya cruise, makanan dan minuman (makan siang dan makan
malam), VISA SCHENGEN, tips, city entrance fee & taxes, dan pengeluaran pribadi.

 TIPPINGGUIDE& SUPIR = € 7/orang/hari (dibayarkan saat tour berjalan)

DAFTAR OPTIONAL
Daftar harga optional berikut hanya referensi untuk kalkulasi pengeluaran saat perjalanan tour ini. Semua harga yang
kami informasikan hanya merupakan referensi dan disesuaikan berdasarkan harga yang berlaku saat di objek wisata.
Tamu dapat memutuskan untuk membeli tiket wisata atau makan sesuai dengan keinginan tamu. Mengikuti program
wisata tidak diwajibkan. Setiap tamu diwajibkan membayar tipping untuk guide dan supir yaitu €7 per orang per hari.
Pajak turis, pajak hotel wajib dikenakan. Mohon dibayarkan langsung secara tunai (cash) ke guide. Atau tamu tidak
diperbolehkan untuk naik ke bis untuk berwisata.

OPTIONALS COSTS

Optionals/
Entrance Fee

The Royal Palace of Madrid (without Guide) € 10

SagradaFamília Church
(Reservation visit time: 2 - 2:30pm. Due to limited daily access control in
Sagrada Família church, and to avoid disappoint, we recommend customer who
strongly request to visit this place to book tickets online in advance on
http://www.sagradafamilia.org.) € 26

Alhambra Palace of Granada
(Reservation visit time: 4:00 – 5:00pm. Due to limited daily access control in
Alhambra Palace, to avoid disappointment, we recommend customer who
strongly request to visit this place to book tickets online in advance on
https://tickets.alhambra-patronato.es/en/) € 15

Hemingway’s beloved town – Ronda € 25

Excursion to Mijas € 20

Optional Local
Dinner

Flamenco Dance + Dinner + Transfer € 65

Lisbon Local Dinner € 25

http://www.sagradafamilia.org/
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Tamudiwajibkan sudahmemiliki Visa Schengen sebelummengikuti paket FIT Eropa kami.
Kami TIDAK DAPAT memberikan konfirmasi hotel maupun surat - surat keterangan lainnya yang
dibutuhkan tamu sebagai dokumen pelengkap untuk proses pengajuan visa.

Final Confirmation dapat kami berikan 1 - 2 hari sebelum tanggal keberangkatan.
Dalam final confirmation tsb, tour operator hanya dapat memberikan konfirmasi hotel untuk malam
pertama tour,untuk informasi mengenai hotel dimalam berikutnya selama tour akan diinformasikan
langsung kepada tamu pada saat tour berjalan.

HOTEL REFERENSI

Mohon sampaikan kepada para tamu bahwa daftar hotel di atas adalah akomodasi yang biasanya kami gunakan, dan mungkin saja
menggunakan hotel setaraf bintang 3 lainnya yang terdapat di kota atau sekitar kota saat perjalananan tour. Daftar hotel ini hanya
digunakan untuk referensi.

INFORMASI PENTING (WAJIB DIBACA)
 Harga, jadwal perjalanan, dan hotel dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Biaya tambahan seperti tour opsional, tipping, bea masuk kota & pajak, langsung dibayarkan saat
mengikuti tour.

 Tidak ada refund untuk pelayanan yang tidak digunakan.
 Kebijakan TRANSFER:
 Pengantaran hanya tersedia selama 07.00-22.00; diluar jam tersebut tidak adapengantaran. Kami

tidak bertanggung jawab apabila tamu keluar imigrasi setelah 22.00 malam, maka tamu akan ke hotel
dengan pengaturan dan biaya masing-masing.

 Supir akan menunggu maksimal 60 menit dari waktu yang telah ditentukan untuk penjemputan,
apabila tamu ‘NO SHOW’ maka ‘NO REFUND’

 Kebijakan Kamar :
 Anak 2-11 tahun yang sharing dengan 2 orang dewasa dalam 1 kamar = TIDAK tersedia EXTRA BED
 Untuk keberangkatan 3 orang dewasa apabila hotel tidak bisa menyediakan triple room, maka orang

ketiga harus membayar single supp untuk menggunakan 1 kamar sendiri.

KOTA HOTEL REFERENSI
Madrid CampanileMadrid Alcala

Calle Fausto Elhuyar, 3, 28806 Alcalá de Henares,
Madrid
www.campanile.com

Hotel EXE Getafe
Calle Chamberlain 1, 28905 Getafe, Madrid
www.exehotels.nl

Zaragoza Eurostars Hotel Rey Fernando
Bari 27（PlataformaLogistica de Zaragoza, 50197
Zaragoza
www.eurostarsreyfernando.com

Eurostars Zaragoza
EstaciónDelicias, Calle deMiquel Roca i Junyent, 5, Zaragoza
ww.eurostarshotels.com

Barcelona AC by Marriott Hotel Sant Cugat
Plaza Xavier Cugat, Sant Cugat del Valles, 08174
Barcelona
www.marriott.com

EXE Barbera Parc
Carretera Nacional 150km6.7 08210Barcelona
www.exehotels.nl

Alicante Hotel Campanile Alicante
Avenida Elche Esquina FedericoMayo, Alicante
www.campanile.com

Granada Hotel Restaurant Campanile Malaga Airport
Av. de Velazquez, 212, 29004Malaga
www.campanile.com

Seville Hotel YIT Via Sevilla Mairena
Av. De Los Descubrimientos s/n，41927Mairena de
Aljarafe
www.hotelviasevillamairena.com

GIT Vereda Real
UrbanizaciónBrisas delAljarafe,2 41907, Valencina de la
Concepción
www.hotelveredareal.com

Lisbon B&B Hotel Lisboa Aeroporto
R. Vasco da Gama 52685-244 Portela
www.hotel-bb.com

Holiday Inn Express Lisbon Airport
Rua Da Guine Nr. 18-18b, Prior Velho, 2685-334 Lisbon
www.holidayinn.com

http://www.campanile.com/
http://www.exehotels.nl/
http://www.eurostarsreyfernando.com/
http://www.marriott.com/
http://www.exehotels.nl/
http://www.campanile.com/
http://www.campanile.com/
http://www.hotelviasevillamairena.com/
http://www.hotelveredareal.com/
http://www.hotel-bb.com/
http://www.holidayinn.com/
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