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TOLEDO – THE FIRST CAPITAL CITY OF SPAIN

VALENCIA – THE CITY OF PORT

BARCELONA – MONTSERRAT

GIRONA – THE SHOOTING PLACE OF “GAME OF THRONES”

SEGOVIA - SEGOVIA AQUEDUCT

BONUS : TRAVEL INSURANCE *Syarat & kondisi berlaku

Hari 01: JAKARTA – MADRID
Hari ini Anda berkumpul di Bandara Soekarno - Hatta untuk menuju Madrid.

Hari 02: TIBA DI MADRID (SPAIN)
Hari ini tour dilanjutkan dengan city tour di kota Madrid di mulai dengan melewati Puerta Del Sol, Cibeles Fountain,
Royal Palace (Istana Negara), Debod Temple yang merupakan temple yang diberikan oleh mesir pada Madrid, serta
Plaza Espana dengan Monument Cervantes.
Akomodasi: Weare Chamartin atau setaraf

Hari 03: MADRID – SEGOVIA – MADRID
Hari ini setelah makan pagi, Anda berkesempatan untuk berfoto di depan Stadium Santiago Bernabou yang menjadi
markas club sepak bola Real Madrid. Kemudian perjalanan wisata Anda akan dilanjutkan menuju Segovia dimana terkenal
dengan bangunan Roman Aquaduck yang masih berdiri kokoh. (Makan Pagi)

Hari 04 : MADRID – TOLEDO – MADRID
Hari ini setelah makan pagi, city tour di kota Toledo yang merupakan ibukota Spanyol pada dahulu kala, dengan berjalan
kaki Anda akan mengunjungi Toledo Cathedral (St Iglesia Cathedral) yang memiliki gaya arsitektur gothic yang
menawan. (Makan Pagi)

Hari 05: MADRID – VALENCIA
Hari ini setelah makan pagi, perjalanan dilanjutkan menuju Valencia di mana Anda diajak mengunjungi City of Arts and
Sciences (Photo stop) dan torres de serranos. (Makan Pagi)
Akomodasi: Sercotel Sorolla hotel atau setaraf

Hari 06: VALENCIA – LA ROCA VILLAGE OUTLET – BARCELONA
Hari ini Anda akan diajak untuk berbelanja di La Roca Village Outlet. Anda dapat berbelanja berbagai macam brand
international dengan harga yang menarik. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke Barcelona yang merupakan kota kedua
terbesar di Spanyol. (Makan Pagi)
Akomodasi: Front Maritim Hotel atau setaraf

Hari 07: BARCELONA – GIRONA – BARCELONA
Setalah makan pagi, Anda akan diajaka menuju sebuah kota tua zaman Medieval Girona yang merupakan tempat shooting
“Game of Thrones”. Sesampainya Anda akan diajak untuk “walking tour” menuju Old Town yang sangat indah sekali,
lalu Anda akan menuju Santa Maria Cathedral sebuah gereja yang menawan dengan susunan anak tangga yang sangat
cantik. Lalu Anda akan diajak menuju The Call yang merupakan salah satu Jewish Quater paling terpelihara di Eropa.
(Makan Pagi)

Hari 08: BARCELONA – MONTSERRAT - BARCELONA
City tour di kota Barcelona di mulai dengan berfoto dengan latar belakang 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, tak lupa Anda diajak untuk berfoto di Camp Nou Stadium
yang merupakan klub sepakbola tim Barcelona. Kemudian Anda diajak menuju Montserat dimana terdapat biara yang
berada diatas pegunungan dan terdapat Patung Bunda Maria atau yang di kenal dengan Black Madona. (Makan Pagi)

Hari 09: BARCELONA – JAKARTA
Hari ini bersiap siap anda diantar menuju Airport guna kembali ke Tanah Air. Terima kasih berjalan-jalan bersama ATS
Vacation dan sampai jumpa lagi. (Makan Pagi)

Hari 10: TIBA DI JAKARTA
Hari ini Anda tiba di Jakarta.

Mulai dari:

IDR 19,880,000
TERMSUK Apo Tax JKT +

International & Fuel
Surcharge
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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.

KEDUTAAN SPANYOL Tidak boleh ada nama tambahan di halaman belakang pasport (see page 4)
dalam pasport dan dibutuhkan Asuransi perjalanan (Travel Insurance) minimal 1 bulan berlaku

pada saat keberangkatan.

Keberangkatan Airline
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)

NOV: 07, 18(A)
FEB’20: 05, 17
MAR’20: 04, 11, 16 EY

19,880 19,880

N/A

18,880

DEC: 06 20,880 20,880 19,880
OCT: 15, 27
NOV: 05, 17, 18(B)
JAN’20: 18, 29
FEB’20: 05, 15

QR
19,880 19,880 18,880

NOV: 11, 25
JAN’20 : 27 TK

**Minimum 15 paxs berangkat (Tidak berlaku untuk private group atau incentive group)

HARGA TERMASUK AIRPORT TAX JAKARTA & INTERNATIONAL /+FUEL SURCHARGE
QATAR AIRWAYS: IDR 1,000,000; ETIHAD AIRWAYS: IDR 700,000 (UPDATE PER 13 MAY 2019)
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FLIGHT DETAILS DAPAT BERUBAH SEWAKTU – WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN :

EY475 CGKAUH 1735 2320

EY75 AUHMAD 0230 0755

EY50 BCNAUH 1010 2000

EY474 AUHCGK 0250 1435

QR 957 CGKDOH 1820 2330

QR 147 DOHMAD 0125 0705

QR 146 BCNDOH 1510 2310

QR 956 DOHCGK 0200 1445

BIAYA TAMBAHAN:

01. Single Supplement: IDR 9,500,000 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

HAL – HAL PERHATIAN:

1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 15 orang dewasa/group
2. Pendaftaran tour harus disertai dengan pembayaran uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (per orang) dan biaya aplikasi

visanya.

3. ATS berhak membatalkan pendaftaran peserta tour yang belum membayar biaya aplikasi visa dan uang muka atau belum melunasi

biaya tour sesuai batas waktu yang telah ditentukan ATS.

4. Uang muka pendaftaran peserta tour tidak dapat dikembalikan bila peserta tour melakukan pembatalan secara sepihak.

5. Peserta yang melakukan pembatalan dikenakan denda dengan ketentuan:

a. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 30 - 20 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 50% dari harga tour.

b. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 19 - 10 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 80% dari harga tour.

c. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu kurang dari 10 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 100% dari harga

tour.

6. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan, walaupun

pembayaran uang muka telah dilakukan.

7. Bila permohonan visa ditolak, sedangkan ticket pesawat sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan

sehubungan dengan batas waktu yang ditentukan perusahaan penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan

peserta tour tetap dikenakan denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi pihak terkait (Airlines, hotel dan Agen tour

diluar negeri)

8. Dalam hal terjadi keadaan force majeur/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam, dan lain-lain,
ATS berhak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta Tour, merubah rencana perjalanan, baik susunan maupun
jadwalnya, hal mana perubahan itu dilakukan demi kepentingan dan keamanan Peserta serta kelancaran perjalanan. Dalam hal ini
tidak ada pengembalian uang atas service yang tidak digunakan.

9. 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

10. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
11. Peserta Tour yang berusia diatas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau indera atau keterbatasan secara

mental, wajib didampingi oleh anggota keluarga atau saudara atau teman 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.


