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HIGHLIGHT: MILAN – DUOMO CATHEDRAL   
  MONACO – MONTE CARLO, GRIMALDI HOUSE  
  AIX EN PROVENCE 

BARCELONA – SAGRADA FAMILIA 
  MADRID – SANTIAGO BERNABOU STADIUM 

LOURDES – TORCH PROCESSION 
  PARIS CITY ORIENTATION  

 

BONUS : TRAVEL INSURANCE *Syarat & kondisi berlaku 

Hari 01: JAKARTA – MILAN   
Hari ini Anda berkumpul di Bandara Soekarno - Hatta menuju Milan 
Akomodasi: dalam pesawat 

Hari 02: TIBA DI MILAN - TURIN     
Pagi hari Anda akan diantar menuju Turin untuk orientasi dengan melihat Juventus Stadium atau yang dikenal dengan 
nama Allianz Stadium kemudian dilanjutkan dengan melihat Basilica of Superga, Casa Della Vittoria, Turin 
Cathedral. Kemudian Anda akan diantar menuju ke hotel untuk beristirahat. (Makan Malam) 
Akomodasi: Best Western hotel turin atau Setaraf 

Hari 03 : TURIN – MONACO - NICE  
Hari ini anda akan meninggalkan Italia menuju negara Monaco dengan ibukotanya Montecarlo, dimana Anda dapat melihat 
Monte Carlo Casino, Circuit Formula 1, serta melalui Kompleks Istana Grimaldi dengan gereja Kathedral-nya dimana 
terdapat makan dari Putri Grace Kelly. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju kota Nice untuk bermalam.  
(Makan Pagi, Makan Malam ) 
Akomodasi: Park Inn Hotel atau setaraf 

Hari 04: NICE – AIX EN PROVENCE - MARSEILLE  
Setelah santap pagi anda akan melanjutkan perjalanan menuju Aix en provence, sebuah kota yg terletak di daratan perancis, 
anda akan mengunjungi Senanque Abbey, sebuah biara yang sudah ada sejak abad ke 11, selanjutnya anda akan 
mengunjungi Lourmarin Castle, pont julien, dan setelahnya anda akan menuju Marseille untuk beristirahat. 
(Makan Pagi, Makan Malam ) 
Akomodasi: Mercure marseille center Hotel atau setaraf 

Hari 05: MARSEILLE - BARCELONA   
Setelah makan pagi, anda akan diajak untuk melewati Notre Dame de la Garde basilica, yang merupakan titik point 
tertinggi di kota ini, selanjutnya anda akan menuju Negara spanyol, di kota Barcelona untuk bermalam. 
(Makan Pagi, Makan Malam) 
Akomodasi : Tryp Barcelona Aeropuerto Hotel  atau setaraf 

Hari 06 BARCELONA          
City tour di kota Barcelona di mulai dengan mengunjungi Gereja Sagrada Familia hasil karya Antonio Gaudi yang sampai 
sekarang masih terus di bangun, Monument Christopher Colombus, Passeig de Gracia, serta Olympic Stadium yang 
terletak di puncak Bukit Monjuich, Nou Camp Stadium ( Photo Stop ), jika waktu memungkinkan Anda berkesempatan 
berbelanja di La Ramblas. (Makan Pagi, Makan Malam ) 

Hari 07: BARCELONA - MADRID 
Setelah santap pagi, Anda akan meninggalkan kota Barcelona dan melanjutkan perjalanan menuju kota madrid, 
sesampainya anda di Madrid anda akan diantar menuju hotel untuk proses check in hotel. (Makan Pagi, Makan Malam) 
Akomodasi: Confortel Alcala hotel atau similar 

Hari 08: MADRID 
Hari ini setelah makan pagi, city tour di kota Madrid di mulai dengan melewati Puerta Del Sol, Cibeles Fountain, Royal 
Palace (Istana Negara), serta Plaza Espana dengan Monument Cervantes, tak lupa berfoto di depan Stadium 
Santiago Bernabou yang merupakan stadium club sepak bola Real Madrid. Dan jika waktu memungkinkan berbelanja di 
Calle Gran Via atau Calle Serrano. (Makan Pagi, Makan Malam ) 

Hari 09 : MADRID – LOURDES 
Anda akan diajak menuju Lourdes, kota Pilgrim terbesar di Eropa. Setibanya di Lourdes, Anda akan diantar menuju Hotel 
untuk check in  atau dapat berdoa di gua maria atau di gereja Tribasilica atau dapat mengikuti prosesi lilin di waktu malam 
sambil menyanyikan kidung Ave Maria. Tak lupa membeli souvenir khas dari kota suci lourdes ini.  
(Makan Pagi, Makan Malam) 
Akomodasi: America Hotel atau setaraf. 

Hari 10 : LOURDES – PARIS         TGV TRAIN  
Acara tour hari ini dilanjutkan dengan menuju ibukota Negara perancis, Paris, sesampainya anda di Paris anda akan 
langsung diantar menuju hotel untuk beristirahat . (Makan pagi, Makan Malam) 
Akomodasi: Mercure Velizy atau Setaraf 

Hari 11: 

  

PARIS 
Berkeliling di pusat kota mode – PARIS, dengan melewati gerbang kemenangan Arc de Triomphe, jalanan megah Champs 
de Elysèes, Place De La Concorde, Des Invalides dan Anda akan diajak untuk berfoto dari dekat lambang kota Paris 

yaitu Eiffel Tower. Tak lupa untuk mengujungi Montparnasse Tower untuk melihat pemandangan kota Paris dari 
ketinggian. Anda dapat berkesempatan untuk berbelanja di Kota Mode ini, seperti di toko bebas pajak, Galeries Lafayette. 
(Makan Pagi, Makan Malam) 
 
 

Mulai dari: 

IDR 30,980,000 
TERMSUK Apo Tax JKT + 

International &  Fuel 
Surcharge 



                    

e590f811a219c7786ad033b054445bbf922673a5437ad8dbdb5ec84976fd3a20 

Hari 12: 

 
PARIS – JAKARTA 

Hari ini setelah makan pagi, bersiap-siap untuk di antar menuju Bandara guna kembali ke Tanah Air. ( Makan Pagi ) 

Akomodasi : Dalam pesawat. 

Hari 13: 

 

TIBA DI JAKARTA                                       
Hari ini Anda tiba di Jakarta 
 

 

BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH (IDR)            (x1000)  

Proses Visa Schengen Multiple diperlukan 30 hari kerja. 
*Triple room : kondisi kamar triple room (1 kamar ditempati 3 orang) kami tidak menjamin tamu mendapat 3 tempat 
tidur terpisah mengingat kamar di setiap hotel memiliki kondisi yang berbeda-beda, dapat berupa 1 tempat 
tidur/extrabed/sofabed dan tamu tidak mendapat pengurangan biaya.  
*Single supplement adalah biaya untuk 1 orang yang menempati 1 kamar sendiri dan di eropa biasanya jenis kamar yang 
diberikan adalah 1 tempat tidur single.  
 
BIAYA TAMBAHAN:  

01. Single Supplement: IDR 10,500,000 per orang.  

02. Tipping yang diwajibkan untuk tour leader EUR 3/orang/hari, local guide EUR 2/orang/hari & driver EUR 2/orang/hari (Pembayaran 

Tips dilakukan di Negara Tujuan berdasarkan mata uang setempat) 

03. Biaya Visa 

 
 

Keberangkatan Airlines 
Dewasa 

Twin Sharing 
 

Anak dibawah  
12 tahun 
sekamar  

dgn 01 dewasa 

Anak dibawah 
12 tahun 

sekamar dgn 02 
Dewasa 

(dgn extra bed) 

Anak dibawah       
12 tahun sekamar 
dgn 02 Dewasa 

(tanpa extra bed) 

JAN: 26 
FEB: 17 TK 

31,580 31,580 

00N/A 

30,580 

MAR: 17, 23 34,680 34,680 33,680 
FEB: 27 

SQ 
33,480 33,480 32,480 

MAR: 20 35,480 35,480 34,480 
MAR: 16 BR 30,980 30,980 29,980 

MAR: 17 EY 31,580 31,580 30,580 
**Minimum 15 paxs berangkat (Tidak berlaku untuk private group atau incentive group) 

HARGA TERMASUK AIRPORT TAX JAKARTA & INTERNATIONAL /+ FUEL SURCHARGE   
TURKISH AIRLINES: IDR 6,300,000; ETIHAD AIRWAYS: IDR 1,200,000; EVA AIR: IDR 3,300,000;  

SINGAPORE AIRLINES: IDR 1,000,000 
(UPDATED PER 01 NOV 2019) 

HAL – HAL PERHATIAN:  
1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 15 orang dewasa/group  
2. Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka sebesar IDR 10,000,000/peserta (Non-refundable deposit) dan 

pembayaran uang muka hanya menjamin keikut-sertaan dalam paket tour pilihan Anda. 
3. Bila ada pembatalan dari pihak tamu, maka uang muka tidak dapat dikembalikan dan akan dianggap hangus. 
4. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan, 
 walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan. 
5. Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu: 

A. 15 – 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 50% dari harga tour. 
B.  7 – 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 80% dari harga tour. 
C.  Kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga tour. 

6. Dalam keadaan Force Majeure/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain, 
rencana perjalanan dapat dirubah baik susunan maupun jadwalnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, hal ini demi 
kepentingan dan keamanan seluruh rombongan ATS. Dalam hal ini ATS tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau 
uang atas service yang sudah dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan. 

7. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 
8. Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA Newtravelsafe, untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak terduga 

yang mungkin terjadi selama perjalanan. Manfaat yang di jamin adalah : Kecelakaan Diri, Biaya Medis, Evakuasi Medis Darurat / 
Repatriasi, Repatriasi Jenazah, Kunjung Kerabat, Penjagaan Anak, Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi, Penundaan 
Penerbangan. Note* : Syarat dan ketentuan sesuai dengan isi Polis ACA Asuransi New Travel Safe Bundling Group ATS 
VACATIONS 

9. Bila permohonan visa di tolak sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan dan 
sehubungan dengan tenggat waktu yang ditentukan perusahaan penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat 
dikembalikan dan peserta tetap dikenakan denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi terkait pihak airlines, hotel 
dan agen di luar negeri.  

10. Bagi pendaftar yang berusia 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau indera atau keterbatasan secara 
mental, wajib didampingi oleh anggota keluarga, teman atau saudara yang akan bertanggung jawab selama perjalanan tour.  
 

Note:  Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product ATS. 
 


