8D CLASICAL SPAIN 8
DAYS
24 Dec 2022 - 31 Dec 2022
See Itinerary Detail
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MADRID
Selamat datang di Madrid! Tiba di Bandara, Anda akan kami sambut dan langsung diantar ke
hotel tujuan. Di sana Anda bebas menikmati waktu luang yang Anda miliki sebelum tour dimulai.
Silakan periksa poster yang diletakkan di area resepsionis Hotel. Di sana terdapat semua
informasi tentang tour yang akan dimulai keesokan harinya seperti tempat pertemuan, waktu, dan
nama tour guide nya. Menjelang malam hari, kita akan jalan-jalan mengunjungi gyptian Temple
dan Plaza de España. Makan malam di kawasan Grand Via.
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MADRID
Pagi hari kita akan tour untuk menjelajah pusat kota Madrid, mengunjungi dan melihat-lihat objekobjek wisatanya termasuk Paseo del Prado, Cibeles Fountain, Neptuno, The Gate of Alcalá,
Plaza de Colón dan Plaza Mayor. Selanjutnya kita akan jalan-jalan di Taman Retiro di mana kita
bisa melihat dari dekat Glass Palace beserta danaunya yang indah. Setelah itu kita akan
berkunjung ke Las Ventas Bullring salah satu arena adu banteng terpopuler di dunia. Kita akan
belajar lebih jauh tentang tradisi adu banteng ini di museumnya. Selesai itu, acara bebas. Malam
hari, kita akan menyantap makan malam di Plaza de Oriente yang menawarkan berbagai
restoran dengan kuliner beragam. Kembali ke Hotel.
Breakfast: Hotel
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MADRID - GRANADA
Pagi sekali kita akan meninggalkan Madrid dan berangkat menuju Granada. Sebelum tiba di sana
kita akan berhenti sebentar di Puerto Lapice desa unik yang terkenal akan patung Don Quixotenya. Setelah makan siang, kita akan mengunjungi Alhambra Palace beserta taman nya yang
ikonik (jika Anda membeli tiket masuknya). Sore hari, kita akan singgah di Distrik Albaicin distrik
yang sudah terdaftar sebagai situs Warisan Dunia UNESCO. Di sini kita bisa makan malam di
jalanannya yang ikonik di kawasan Abad Pertengahan Moor. Setelah itu, Anda bisa mengunjungi
pertunjukkan tari Flamenco dan Tari Tradisional Sacromonte (optional tour).
CATATAN PENTING: Jumlah orang yang diizinkan mengunjungi Alhambra dibatasi oleh
undang-undang. Dan kuota yang diberikan kepada tiap tur operator sangat sedikit dan
diberikannya pun sebulan sebelum kedatangan. Jadi, meskipun Anda membeli paket wisata
ini dengan tiket masuk ke Alhambra, kami tidak bisa menjamin Anda bisa berkunjung ke
sana. Jika kunjungan ke Alhambra tidak memungkinkan maka kami akan menggantinya
dengan kunjungan ke Reales Alcázares di Seville dipandu pemandu wisata lokal. Jika
kunjungan ke Alhambra sangat penting bagi Anda, maka kami sarankan untuk membeli
paket wisata ini TANPA tiket Alhambra dan membeli tiketnya sendiri di website
https://www.alhambra.org.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant
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GRANADA - MALAGA - MARBELLA - RONDA - SEVILLE
Hari ini kita akan meninggalkan Granda menuju Costa del Sol. Tiba di Malaga, kita akan
menjelajahi kawasan bersejarahnya termasuk Museum Picasso dan katedral nya yang
fenomenal. Selanjutnya kita akan melewati jalan sekitar pantai dengan pemandangan laut
Mediterania yang indah. Berhenti sejenak di Puerto Banus Marbella, sebuah resor yang sering
dijadikan tempat bersantainya para konglomerat maupun selebriti Eropa. Siang hari, kita tiba di
Ronda, kota yang terkenal karena keindahan ngarai-ngarai besarnya yang indah. Setelah itu
menuju ke Seville. Tiba di sana diperkirakan sore hari.
Breakfast: Hotel
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SEVILLE
Setelah makan pagi di Hotel, kita akan menjelajah kota Seville, melihat dari dekat Katedral dan
menara loncengnya yang megah. Tidak ketinggalan menyusuri komplek Santa Cruz, Triana dan
Plaza de España. Selesai kunjungan, kita berkesempatan untuk tour perahu di Sungai
Guadalquivir menikmati indahnya pemandangan dari atas perahu. Setelah itu acara bebas
hingga sore hari di mana kita melanjutkan perjalanan ke Calle Alfonso XII. Di sana terdapat
banyak pilihan restoran untuk menyantap makan malam.
Breakfast: Hotel
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SEVILLE - ZARAGOZA - POBLET - MONTSERRAT - BARCELONA
Pagi sekali kita akan ke stasiun kereta untuk naik kereta cepat menuju Zaragoza. Dalam waktu
kurang dari empat jam saja kita akan sampai ke Zaragoza yang berjarak 850 km dari Seville. Di
Zaragoza, kita berkesempatan untuk mengunjungi Pilar Basilika dan jalan-jalan di pusat kota.
Selanjutnya, dipandu pemandu wisata, kita akan berkunjung ke Biara Poblet, biara warisan abad
pertengahan yang masih terawat dengan baik sampai saat ini. Setelah itu kita akan naik kereta rak
melewati daerah pegunungan menuju Biara Montserrat. Dari atas sana kita akan disuguhi
pemandangan yang spektakuler. Sore harinya, kita akan tiba di Barcelona.
Breakfast: Hotel
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BARCELONA
Hari ini kita akan menjelajah Barcelona, kota dengan pemandangan indah Laut Mediterania. Kita
akan mengunjungi kawasan bersejarah yang didominasi gedung-gedung berarsitektur Gotik
peninggalan abad pertengahan.Tidak lupa mampir ke Barcelona Olympic Park dimana Olympic
Games pernah diadakan di sana. Setelah itu, kita juga berkesempatan untuk melihat La Sagrada
Familia Basilica, salah satu mahakarya arsitek legendaris Gaudi. Selanjutnya, kita akan
memasuki museum outdoor Poble Espanyol yang fenomenal. Di sana kita akan belajar tentang
keterampilan, gaya arsitektur, tradisi, dan cerita rakyat yang beragam di Spanyol. Setelah itu,
acara bebas di mana Anda bisa gunakan untuk menjelajah kota sepuasnya. Malamnya, kita akan
berangkat ke Las Ramblas dan area Plaza Catalunya untuk makan malam. Kemudian kembali
ke hotel.
Breakfast: Hotel
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BARCELONA
Setelah makan pagi di Hotel, menikmati waktu bebas sampai tiba waktunya menuju Airport untuk
kembali ke tanah air.
Breakfast: Hotel

Adult

Children
Single Sp.

Twin

Triple

14,520,000

-

5,860,000

With Bed

Without
Bed

Infant

14,520,000

-

-

Telp : +62 (21) 21232488 / 99 | E-mail : sales@ayowisata.com

Tax

Visa

Surcharges /
Airport Tax

Tipping
Fee

1%

-

-

-

Page 3

SYARAT DAN KETENTUAN
BIAYA TERMASUK
Bus.
Hotel *4 atau setaraf include makan pagi.
Guide Bahasa Indonesia.
Transfer in.
City Tour : Madrid, Seville, Barcelona.
Boat : Sungai Guadalquivir di Seville.
Evening transfer : Debod Temple, Plaza de Espana, Grand Via di Madrid, Plaza de Oriente di
Madrid, Albaicin di Granada, Tempat2 bersejarah di Seville, La Rambla dan Plaza de Catalunya di
Barcelona.
Tiket masuk objek wisata : Las Ventas Bullring di Madrid, Alhambra Palace dan Generalife Gardens
di Granada, Poblet Monastery, Poble Espanyol di Barcelona.
Train : Montserrat.
High Speed Train : Seville - Zaragoza.
1x Lunch di Granada.
BIAYA TIDAK TERMASUK
Tiket Pesawat, Tax dan Bagasi.
Visa Schengen.
Pengeluaran Pribadi seperti biaya kelebihan bagasi, laundry, pay movie, minibar, telepon dll.
PPN 1,1%.
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