CONSORTIUM

EXPLORE SPAIN GAME OF THRONES + SEGOVIA &
LAS ROZAS OUTLET DESIGNER
10 HARI (MAD-BCN) | 01 NEGARA
Keberangkatan: 05,19 Sep / 10,24 Oct / 07,21 Nov / 05 Dec 2019 / 16,30 Jan / 06,20 Feb 2020
Termasuk: Travel Insurance,

HARI 01: JAKARTA – MADRID

HARI 06: GRANADA - VALENCIA

Anda diharapkan berkumpul di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta
untuk penerbangan menuju kota Madrid di Spanyol.

(hotel 4* | termasuk Santap Pagi)

HARI 02: MADRID
(hotel 4*)
Setibanya di Madrid. Anda akan diajak city tour dengan melewati
Royal Palace tempat tinggal raja Spanyol dahulu dan melewati
Puerta del Sol atau titik nol dari kota Madrid, Plaza de Espana
dengan patung Cervantes penulis kisah Don Quixote yang terkenal
dalam literatur Eropa, the Parliament. Dan berkesempatan
berbelanja di Las Rozas Outlet Designer.

HARI 03: MADRID – SEGOVIA – MADRID
(hotel 4* | termasuk Santap Pagi)
Acara hari ini Anda akan diajak menuju kota Segovia. Setibanya
sambil berjalan kaki melihat kota tua yang sangat indah dengan
bangunan Aquaduct yang mengelilingi kota ini sejak jaman Romawi.

HARI 04: MADRID - CORDOBA
(hotel 4* | termasuk Santap Pagi)
Perjalanan dilanjutkan ke kota Cordoba yang merupakan tempat
shooting dari film series Game of Thrones. Setibanya Anda akan
diajak melewati La Mezquita yang terkenal dan Roman Bridge yang
awal dibangun pada abad ke-1 SM di seberang Sungai Guadalquivir.

HARI 05: CORDOBA – SEVILLE – GRANADA
(hotel 4* | termasuk Santap Pagi)
Pagi ini menuju Seville untuk mengunjungi Alcazar of Seville salah
satu istana Spanyol yang paling spektakuler dan telah menjadi situs
Warisan Dunia UNESCO sejak 1987 dan juga merupakan salah satu
tempat shooting dari Game of Thrones. Dan melanjutkan
perjalanan ke Granada untuk bermalam.

Pagi ini Anda akan diajak city tour dengan photo stop ke Taman
Generalife atau Royal Chapel. Serta menuju kota Valencia untuk
melewati Torres de Serranos dan City of Art & Science (photo stop).

HARI 07: VALENCIA – MONTSSERAT - BARCELONA
(hotel 4* | termasuk Santap Pagi)
Hari ini Anda akan menuju kota Barcelona sebuah kota di wilayah
Katalonia yang sudah berdiri sejak tahun 230 SM untuk diajak ke
Montsserat yang terdapat suatu biara yang terletak diatas
pegunungan dengan landscape nya yang sangat unik. Menurut
Legenda Patung bunda maria yang ada di gereja ini diukir langsung
oleh Santo Lukas yng merupakan 1 dari 12 murid Yesus.

HARI 08: BARCELONA
(hotel 4* | termasuk Santap Pagi)
Pagi ini akan photo stop di Katedral Sagrada Familia hasil karya
Antonio Gaudi yang unik yang sampai saat ini belum selesai
pembangunannya, Camp Nou Stadium yang merupakan stadium
dari Klub sepakbola tim Barcelona, Stadium Estadi tempat
Olimpiade 1992 di kawasan Montjuic Hill. Kemudian melewati
Columbus Monument, Plaza de Catalunya, Paseo de Gracia, Casa
Mila dan Casa Batlo.

HARI 09: BARCELONA – JAKARTA
(termasuk Santap Pagi)
Dan hari ini Anda akan kami antar ke bandara untuk penerbangan
kembali ke tanah air.

HARI 10: JAKARTA
Hari ini tiba di Jakarta dengan penuh kenangan yang indah. Kami
mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam program
perjalanan wisata bersama Kami.

Minimum keberangkatan: 20 Dewasa
TANGGAL
KEBERANGKATAN

DEWASA
TWN / TRP

SINGLE

SEP – OCT

20.488

NOV 19- DEC 20

19.488

ANAK (02-11 TAHUN)
TWN

EXTRA BED

NO BED

28.488

20.488

N/A

19.488

26.488

19.488

N/A

18.488

*Harga tour dan program perjalanan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya*

APO TAX/FUEL

VISA
SCHENGEN

INCLUDE

1.650

CONSORTIUM
Syarat-syarat dan Ketentuan:
1. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non refundable) per peserta Rp 10.000.000 + Biaya Visa (jika ada)
Berdasarkan ketentuan dari kedutaan, maka biaya visa tetap harus dibayarkan walaupun visa tidak disetujui oleh Kedutaan dan jika
terdapat biaya lain seperti biaya cetak tiket dan biaya tour maka akan dibebankan kepada peserta tour.
2. Semua peserta di lindungi oleh Asuransi Perjalanan Zurich berdasarkan ketentuan polis Group.
3. Bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan 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.
4. Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, penerbitkan tiket pesawat, kereta api dan transportasi lainnya,
akomodasi, tiket masuk objek wisata tanpa melakukan konfirmasi lisan maupun tertulis kepada pendaftar yang telah melakukan deposit.
5. Mengganti hotel-hotel yang akan digunakan berhubung hotel tersebut sudah penuh dan mengganti dengan hotel lain yang setaraf sesuai
dengan pertimbangan dan konfirmasi. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran/konferensi
maka akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota-kota terdekat.
6. Airport Tax Intl & Fuel surcharge, Biaya visa dan asuransi perjalanan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan.
7. Pihak H.I.S Tours & Travel berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan harga tour, airport tax, dll) kepada
calon Peserta.
8. Jadwal Tour dan tanggal keberangkatan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa mengurangi
isi dalam acara tour tersebut.
9. Jika terjadi pembatalan/pindah tanggal/pindah acara tour oleh peserta sebelum tanggal keberangkatan maka biaya pembatalan sbb:
- Setelah pendaftaran
: Uang Muka pendaftaran (Non Refundable)
- 30-15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan
: 50% dari biaya tour
- 14-07 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan
: 75% dari biaya tour
- 06 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan
: 100% dari biaya tour
10. Apabila terjadi Force Majeur/Kondisi diluar kendali (Bencana alam, Pemogokkan, Kehilangan, Kerusakan, Keterlambatan sarana
angkutan/transportasi, dll) yang dapat mempengaruhi acara tour menjadi berubah dan bersifat non refundable (tidak ada
pengembalian). Dan Harga tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur.
11. Pelunasan biaya tour paling lambat 14hari sebelum tanggal keberangkatan.
12. Bagi peserta yang menempati Kamar Triple (1kamar ditempati 3 orang), kami tidak menjamin tamu akan mendapat 3 tempat tidur
yang terpisah, mengingat tempat tidur yang didapat tergantung dari kondisi hotel yang ada (bisa berupa 1 tempat tidur / kasur saja /
sofa bed) dan tamu tidak mendapat pengurangan biaya.
13. Bagi pendaftar yang berusia di atas 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.
14. Single supplement adalah biaya untuk 1 orang yang menempati 1 kamar sendiri (Jenis kamar yang diberikan di Eropa biasanya dengan
1 tempat tidur Single).
15. Tipping untuk pengemudi EUR 2/orang/hari, local guide EUR 2/orang/hari, dan Tour Leader EUR 3 /orang/hari.
Biaya tour termasuk :
1. Tiket pesawat internasional kelas ekonomi (non-refundable,
non-endorsable, non-reroutable berdasarkan harga tiket
group atau harga promosi lainnya
2. Akomodasi, menginap di hotel berbintang 4* dengan
ketentuan 02 (dua) orang dalam satu kamar (twin sharing).
Jika menginginkan satu kamar sendiri akan dikenakan
tambahan (Single Supplement).
3. Bagasi Cuma-Cuma 1 potong dengan berat maksimum 20kg
atau sesuai dengan peraturan penerbangan yang digunakan
dan 1 handbag kecil untuk dibawa ke kabin pesawat
4. Makan (MP-Makan Pagi; MS-Makan Siang; MM-Makan
Malam), transportasi dan acara tour sesuai dengan jadwal
acara tour
5. Tour leader (pemimpin rombongan)

Biaya tour tidak termasuk :
1. Dokumen perjalanan (paspor, visa)
2. Pengeluaran pribadi seperti: mini bar, room service, telpon,
laundry, tambahan makanan dan minuman di restoran dll
3. Tour tambahan (optional) yang mungkin diadakan selama
perjalanan.
4. Biaya kelebihan berat barang-barang bawaan diatas 20kg
(excess baggage).
5. Bea masuk bagi barang-barang yang dikenakan bea masuk
oleh duane di Jakarta maupun di negara-negara yang
dikunjungi.
6. Tip untuk Pengemudi, Porter, Local guide dan Tour leader
7. Biaya Single Supplement bagi peserta yang menempati 1
kamar sendiri

** Dengan membayar Deposit Tour Anda dianggap telah memahami dan menerima kondisi diatas **

