
 
 

TOUR 7 NGÀY  

Tây Ban Nha Bồ  Đào Nha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOẠI HÌNH TOUR:   Tour ghép theo đoàn (Tiếng Việt)  

THỜI GIAN: 7 ngày 6 đêm 

KHỞI HÀNH: Thứ Bảy 10/10, 19/12 

GIÁ TOUR:  VNĐ 13,965,000 - giá tour (chưa bao gồm tiền Tip cho hướng dẫn viên và tài xế là 

€7/khách/ngày) 

 

[Thứ Bảy] Madrid → Zaragoza (320 km)  

08:45 Sáng thứ 7, Quý khách có mặt tại điểm đón Los reyes españoles de la plaza de Oriente tại đài phun nước 

ở địa chỉ Calle de Bailén 17, 28013 Madrid, bắt đấu khám phá thủ đô của Tây Ban Nha, Thành phố Madrid. Quý 
khách tham quan: 

- Đài phun nước Tbilisi, 

- Đài tưởng niệm Christopher Columbus,  

- Trường Đại Học  

- Cung điện Hoàng gia Tây Ban Nha. 

Đến Puerta, đoàn dừng chân mua sắm mặt hàng da, quần áo và đồ lưu niệm. 

Đầu giờ chiều, đoàn chia tay Madrid để hành trình hướng về Zaragoza. 

Đến Zaragoza, quý khách tham quan Basilica of Our Lady of the Pillar với Nhà Nguyện Công giáo Roma. 

Có rất nhiều quán Café và nhà hàng ở gần khu vực thánh đường. 

Sau bữa tối, đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Khách sạn 3 - 4*: Eurostars Hotel Rey Fernando hoặc tương đương. 
 

[Chủ Nhật] Zaragoza → Barcelona (300 km)  

Buổi sáng, sau khi ăn sáng, đoàn trả phòng và di chuyển thẳng đến Barcelona tham quan: 

- Đài tưởng niệm Columbus,  

- Nhà thờ Sagrada Família,  

- Chụp ảnh bên ngoài Sân vận động Camp Nou – nơi mà CLB Bóng đá Barcelona sinh hoạt và luyện tập tại 

đây 
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- Tham quan Estadi OlímpicIluís Companys sân vận động chính tổ chức Thế vận hội mùa Hè Barcelona 

1992 tọa lạc tại Montjuic ngồi đồi ở phía Tây Nam Barcelona, tại đây có thể nhìn ngắm toàn cảnh của thành 

phố Barcelona. 

Thời gian còn lại dành cho shopping tại Plaza Catalonia.  
Khách sạn 3 - 4*: AC by Marriott Hotel Sant Cugat hoặc tương đương. 
 
Số lượng khách mỗi ngày vào thăm Vương cung Thánh đường Sagrada Família có giới hạn, do đó chúng tôi gợi ý 

quý khách nếu muốn tham quan nên book vé online trước tại Website: www.sagradafamilia.org 

Thời gian tham quan dự kiến: 2:00 - 2.30 pm. 

 

[Thứ Hai] Barcelona → Valencia → Alicante (525 km) 

Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn rời Barcelona và đến với thành phố lớn thứ 3 của Tây Ban Nha – Valencia. 
Valencia được biết đến là một thành phố nhộn nhịp với các hoạt động thương mại, là nơi tổ chức nhiều hội 
chợ triển lãm thương mại thu hút nhiều nơi trên thế giới về tham dự mỗi năm. Và đây cũng là thành phố 
giàu văn hóa đặc biệt là văn hóa - ẩm thực Ả Rập và Moorish.  
Đến Valencia, quý khách tham quan: 
- Modernisme Plaza của Tòa Thị chính Valencia 
- Valencia’s Ancient City Gates  
- The Valencia Cathedral 
Sau khi tham quan Valencia, đoàn khởi hành về Alicante ăn tối và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Khách sạn 3 - 4*: Hotel Campanile Alicante hoặc tương đương. 
 

[Thứ Ba] Alicante → Granada (485 km) 

Buổi sáng đoàn rời Alicante để đi về thành phố Granada trên cao nguyên Andalusian province. Nơi đây 
đã trở thành thành trì cuối cùng của đế chế Arab kéo dài suốt 800 năm trên cả bán đảo Iberian. Tham quan: 
- Pháo đài Đỏ Alhambra 
- Tour tham quan thành phố cổ Granada. 

Khách sạn 3 - 4*: Hotel Restaurant Campanile Malaga Airport hoặc tương đương. 

 

[Thứ Tư] Granada → Seville (240 km) 

Sau bữa sáng, đoàn khởi hành về phía Bắc đến thành phố lớn nhất của khu tự trị của Andalusia – Seville. 
Thành phố này là trung tâm của đế chế Hồi giáo được xem như thiên thần hộ mệnh của Audalusia, và đây 
cũng là nơi khai sinh ra điệu nhảy nổi tiếng Flamenco. Seville cũng là nơi khởi đầu của nhiều vở diễn Opera, 
mà nhiều người biết đến chính là vở diễn Bizet’s Carmen. Một trong bốn thành phố lớn nhất Tây Ban Nha, 

đến với Seville tham quan: 
- Nhà thờ Chánh tòa Seville  – nhà thờ Gothic lớn nhất và cũng là nhà thờ Chánh tòa lớn thứ 3 trên thế 
giới. 
- Từ nhà Thờ Chánh tòa, đoàn đi bộ đến Santa Cruz, Torre del Oro (the Tower of Gold) và Công viên Di 
sản Maria Luisa. 
- Quãng trường Tây Ban Nha 

Nếu có thể, Hướng dẫn viên sẽ đưa đoàn đến tham quan Ngôi làng màu trắng Mijas hoặc thăm Thị Trấn cổ 
Ronda. 

Khách sạn 3*: Hotel YIT Via Sevilla Mairena hoặc tương đương. 
 

[Thứ Năm] Seville → Lisbon (460 km) 

Buổi sáng, Đoàn rời Seville để đến với Lisbon Thủ đô của Bồ Đào Nha. Đoàn đến Cabo Da Roca vào buổi 

trưa. Tại đây quý khách sẽ thưởng thức phong cảnh đẹp của thành phố cực Tây của đại lục châu Âu. 

Tham quan: 

- Đài tưởng niệm,  

- Tu viện Jeronimos,  

- Quảng trường Marques de Pombal  

- Quý khách tự do mua sắm tại Rossio Square. 

Đoàn ăn bữa tối và về khách sạn nghỉ ngơi. 

Khách sạn 3 - 4*: Holiday Inn Express Lisbon Airport hoặc tương đương 

http://www.sagradafamilia.org/
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 [Thứ Sáu] Lisbon → Toledo → Madrid (675 km) 

Sau bữa sáng tại khách sạn., xe khởi hành hướng về Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha. 

Trên đường đi, đoàn ghé tham quan thành phố cổ Toledo, lâu đài, kiến trúc vĩ đại của nhà thờ lớn tại đây.  

19:30 Quý khách về đến Madrid, xe và HDV trả khách tại điểm hẹn Los reyes españoles de la plaza de 

Orient. 

 

BẢNG GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG THAM QUAN 

Danh sách chỉ mang tính chất tham khảo, tùy thời điểm thực tế giá sẽ thay đổi, Du khách vui lòng lưu ý 

rằng một số điểm tham quan phục vụ phụ thuộc vào số lượng khách tối thiểu và điều kiện địa phương. 

Hướng dẫn viên sẽ thông báo mỗi ngày tùy theo từng hành trình, hỗ trợ du khách mua vé và thu phí trực 

tiếp bằng tiền mặt (Euro). 

Quý khách là người quyết định có mua vé tham quan hay các bữa ăn được đề xuất sẵn. 

Tip dành cho tài xễ và Hướng dẫn viên quy định cho mỗi khách là € 7/ngày/khách. 

 

OPTIONALS COSTS 

Vé tham quan và 

các dịch vụ đi 

kèm (khách lựa 

chọn) 

The Royal Palace of Madrid (without guide) € 10 

Sagrada Família Church                                                 

Reservation visit time: 2- 2.30pm. Due to limited daily access control in 

Sagrada Família church, and to avoid disappoint, we recommend customer 

who strongly request to visit this place to book tickets online in advance on 

www.sagradafamilia.org € 17 

Hemingway’s beloved town – Ronda    € 25 

Excursion to Mijas € 20 

Bữa ăn tối tự 

chọn 

Flamenco Dance + Dinner + Transfer € 65 

Mijas Local Dinner € 25  

Lisbon Local Dinner € 25 
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