
 

  

   
 

 

MADRID – TOLEDO – SEVILLE – MALAGA – GRANADA – VALENCIA – BARCELONA 

 
HARI 01 : JAKARTA – INTERNATIONAL DATELINE 
Hari ini anda diharapkan berkumpul di Bandara International 
Soekarno-Hatta untuk melakukan perjalanan wisata ke negara 
Spanyol dengan transit sejenak di kota yang sudah ditentukan. 
(In Flight Service) 
 
HARI 02 : MADRID 

Selamat datang di kota 
Madrid! Setelah melewati 
prosedur imigrasi dan 
bagasi, anda akan memulai 
city tour kota Madrid dengan 
melewati atau mengunjungi 
Plaza Mayor, Puerta De 
Alcala, Grand Via dan 

Royal Palace. Malam harinya, anda akan diajak untuk makan 
malam sebelum diantar menuju hotel untuk beristirahat. (-/-/D) 
 
HARI 03 : MADRID – TOLEDO – MADRID 
Anda dapat menyaksikan sisa kejayaan Bangsa Arab yang 
pernah menguasai negara semenanjung Liberia ini dari 
kunjungan anda ke kota Toledo. Anda akan diajak untuk 
melewati Museum Prado, Cibelas Square dan Paseo de 
Castellana. Kemudian perjalanan akan dilanjutkan menuju 
Puerta Del Sol dimana anda dapat berbelanja barang-barang 
bermerk terkenal seperti : Zara, Mango, Pull & Bear, 
Stradivarius, Bershka, Loewe, dll. (B/-/D) 
 
HARI 04 : MADRID – CORDOBA – SEVILLE 
Hari ini anda akan diantar menuju kota Cordoba—sebuah kota 
yang pernah menjadi masa keemasan Islam pada abad ke-7 
yang terkenal dengan sebutan “Mutiara Dunia” untuk melihat 
Roman Bridge. Lalu photostop di The Mezquita of Cordoba 
yang terkenal dengan 850 pilar uniknya dan melintasi Cordoba 
Bridge. (B/-/D) 
 
HARI 05 : SEVILLE  
Setelah sarapan pagi, anda akan diajak untuk city tour kota 
Sevilla untuk melewati atau mengunjungi  Tower of Gold, 
Bullring Seville, dan juga photostop di Plaza Espana. 
Kemudian anda akan melanjutkan perjalanan menuju Seville 
Cathedral–katedral Katolik Roma terbesar ketiga di dunia, dan 
juga melewati Giralda Tower.  
(B/-/D)  
 
HARI 06 : SEVILLE – RONDA – MARBELLA – MALAGA 
Acara perjalanan anda pada hari ini adalah menuju kota Ronda 
yang terletak di tepian tebing untuk singgah di La Casa del Rey 
Moro atau tempat tinggal Raja Moorish, yang merupakan nama  

tipuan karena sejak rumah itu dibangun tahun 1700, Raja 
Moorish tidak pernah tinggal disana. Setelah itu, anda akan 
diantar menuju kota Malaga dengan melewati Marbella City–
sebuah kota Andalusia yang terletak di sebelah selatan Spanyol 
sebelum menuju hotel untuk beristirahat. 
(B/-/D) 
 
HARI 07 : MALAGA – GRANADA 
Setelah makan pagi, anda akan diantar menuju Granada untuk 
mengunjungi Alhambra Palace–sebuah komplek istana  
sekaligus benteng yang megah, dan termasuk dalam salah satu 
situs warisan dunia UNESCO, serta Generalife—sebuah taman 
yang indah dimana pada masa lampau para Raja Arab 
bermalam di kota ini. (B/-/D) 
 
HARI 08 : GRANADA – VALENCIA 
Dengan bus wisata, anda akan diantar menuju Valencia yang 
merupakan kota terbesar ketiga di Spanyol. Disana anda akan  
diajak untuk mengunjungi La Lonja–sebuah bangunan karya 
akhir dari arsitektur Gothic, dan Cathedral Valencia. Sore 
harinya anda memiliki waktu bebas untuk berbelanja di Colon 
Street yang merupakan jalan utama tempat perbelanjaan 
dengan banyak lorong yang bercabang ke butik-butik desainer 
terkenal. (B/-/D) 
 
 
 
HARI 09 : VALENCIA – BARCELONA 
Pagi ini akan diantar menuju kota Barcelona. Sesampainya 
disana, anda akan diajak city tour untuk mengunjungi Sagrada  
Familia–sebuah gereja yang merupakan hasil karya Antonio 
Gaudi yang belum terselesaikan sampai dengan hari ini. 
Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Montjuich, Palau 
Nacional, Miradore, dan melewati Colombus Monument—
tanda penghormatan atas pelayaran Christoper Colombus ke 
benua baru yaitu Amerika yang dibangun pada tahun 1888. 
(B/-/D) 
 
HARI 10 : BARCELONA – SHOPPING DAY 
Hari ini anda memiliki banyak waktu untuk berbelanja di La 
Roca Village Outlet dengan merk-merk terkenal seperti : 
Armani, Calvin Klein, Coach, Diesel, Fossil, Hugo Boss, Levi’s, 
Lacoste, dll. Lalu menikmati waktu bebas yang dapat anda 
gunakan untuk berjalan-jalan di Passage de Gracia yang  
sangat popular sampai dengan batas waktu yang telah 
ditentukan. Anda juga dapat mencoba optional tour untuk 
melihat pertunjukan tarian khas dari Spanyol yaitu Flamenco 
Show. (B/-/D) 
 



 

  

HARI 11 : BARCELONA – INTERNATIONAL DATELINE 
Setelah sarapan pagi, anda akan diantar menuju La Rambla 
untuk menikmati waktu bebas sampai dengan waktu yang telah 
ditentukan sebelum diantar menuju bandara setempat untuk 
penerbangan kembali ke Jakarta dengan transit sejenak di kota 
yang telah dietntukan. (B/-/-) 

HARI 12 : JAKARTA 
Dengan tibanya anda di Jakarta, maka berakhirlah perjalanan 
anda bersama kami. Terimakasih atas partisipasi anda dan 

sampai jumpa di perjalanan berikutnya. (In Flight Service)

 
 

Biaya Tour Per Orang dalam IDR (x1000), Hotel *4 - Minimal Orang 20 + 1 TL 

 
*Terminal Tour selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan bertanggung jawab terhadap pelanggan kami. 

Demi kelancaran dan keamanan perjalanan, Biaya tour dan jadwal perjalanan acara sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi tour. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATATAN & KONDISI TOUR: 

1. Harga minimal 20 peserta 
2. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) perpeserta Rp 10.000.000 + Biaya Visa. 
3. Airport Tax International, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan 

disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan. 
4. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sesuai jadwal dan ketentuan 

dari pihak Kedutaan, dan biaya visa tetap harus dilunasi walaupun visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan. 
5. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta yangtelah tertera di penawaran. 
6. Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di masing-masing kota / negara. 

Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran / konferensi, atau hotel yang ditawarkan 
sedang penuh, maka akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat. 

7. Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, gangguan, keterlambatan sarana 
angkutan/transportasi, bencana alam dll) yang dapat memengaruhi acara tour akan dirubah dan bersifat nonrefundable (tidak 
dapat dikembalikan). Dan Biaya Tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur. 

8. Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan. 

TGL 
KEBERANGKATAN  

DEWASA 
TWIN 

ANAK < 12 THN 
SINGLE  
SUPP 

ALL 
TIPS 

TRAVEL 
INSURANCE 

VISA 
SCHENGEN WITH 

BED 
NO BED 

JUL – DEC 2017 28.800 28.800 21.800 4.500 682 500 1.600 



 

  

9. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan. 
10. Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan 

sbb : 
a. Setelah pendaftaran  : 50% dari biaya tour 
b. 30 – 10 hari kalender  : 75% dari biaya tour 
c. 09 – hari keberangkatan : 100% dari biaya tour 

11. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat & kondisi di atas. 
Syarat & Kondisi Tour selengkapnya berlaku sesuai dengan yang tertera di dalam itinerary program Terminal Tour. 
 

 

 

BIAYA TOUR TERMASUK: 
 

1. Harga Paket dalam IDR per orang berdasarkan 
sekamar berdua untuk dewasa 

2. Ticket International Class Economy (FIX DATE/FIX 
FLIGHT/NON REFUNDABLE) 

3. Bagasi cuma-cuma economy  class sesuai dengan 
peraturan penerbangan. 

4. Akomodasi di hotel bertaraf International termasuk 
makan pagi 

5. Makan siang dan malam sesuai dengan acara 
perjalanan 

6. Acara tour dan tiket kunjungan ke tempat wisata 
sesuai acara perjalanan 

7. Transportasi dan Driver selama perjalanan 
8. Tour Leader dari Jakarta 
9. Amenities tour : Dompet tiket, sampul passport, 

Luggage Tag. 

BIAYA TOUR BELUM TERMASUK: 
 

1. Biaya Optional Tour 
2. Biaya Visa Schengen  
3. Travel Insurance  
4. Single Supplement jika menginginkan kamar sendiri 
5. Tipping untuk Tour Leader, Guide dan Driver IDR 

selama perjalanan. 
6. Perubahan kenaikan Tax Airlinse International (dapat 

berubah sewaktu-waktu  
7. Pengeluaran pribadi : minibar, Laundry, Telp dll 
8. Biaya lain-lain yang tidak termasuk dalam biaya tour 

diatas. 


