
 
 

 
 
 

       
 

  
     
   
 

 
      

           
 

 

 

 

 

 

 

Giá land tour bao gồm:   
 Euro Star Train: LOURDES - PARIS 

 khách-sạn 4 sao hoặc tương đương 

  Cruise trên sông Seine.  

 Lên tầng 2 của tháp Eiffel 

  Buffet breakfasts & Gourmet Dinners ghi 

trong chương trình. 

 Dinner Heo sữa quay tại Botín Restaurant 

Dinner + Show tại Rome 

 Deluxe private coach. 

 Vé vào cửa tất cả các thắng cảnh ghi trong 

chương trình.  

 Bảo hiểm y tế du lịch cao. 

 ATNT Tour leader (tiếng Anh/Việt) tháp tùng 

đòan (có local tour guide nói tiếng Anh) 

Giá air ticket bao gồm: 

 Vé máy bay economy class: LAX – 

LISBON/ROME – LAX 

 Vé máy bay economy class: PARIS - ROME 
 

Thể lệ & điều kiện ghi danh: 
 Tiền deposit: $400/person. 

 Giá tour dựa trên phòng 2 người  

 Single supplement: $1,295.00/người  

 Quí khách phải trả hết số tiền trong vòng 60 ngày 

trước ngày khởi hành. 

 Giá tour chưa bao gồm thuế phi trường & xăng dầu, 

tips và các chi phí cá nhân khác 

 Lịch trình tour có thể thay đổi cho phù hợp với thời 

tiết, phương tiện di chuyển và thời gian đóng/mở cửa 

của các điểm tham quan. 

 
Torre de Belém, Lisbon 

 

Lisbon - Fatima - Seville - Madrid - Avila - Toledo - 

Barcelona - Lourdes - Paris - Rome -Vatican 

Tour 1: May 06 ~ May 22, 2018 

Tour 2: Sep. 14 ~ Sep. 30, 2018 

Land tour: $3,795.00/person 

Air ticket: from $1,295.00/person 

(Chú ý: lịch trình tour và giá vé máy bay có thể thay đổi mà không kịp thông báo 

trước. Giá tour áp dụng cho group từ 15 khách trở lên) 

SPECIAL PROMOTION: $75.00 OFF PER PERSON FOR DEPOSIT 04 MONTHS 

PRIOR DEPARTURE 

 

 

 VATICAN: thành phố nhỏ nhất nhưng đông dân nhất thế giới. Nổi tiếng 

với quãng trường Saint Peter, nhà nguyện Sistine với các bức hoạ tranh của 

thiên tài Michealangelo & St. Peter’s Basilica lớn nhất thế giới. 

 MADRID: thủ đô Tây Ban Nha  nằm trên cao nguyên cao nhất ở Âu Châu. 

Sự hấp dẫn của Madrid là nhờ vào những đặc điểm giá trị văn hóa và lịch 

sử của mình. Các nhà bảo tàng, những nhà trưng bày nghệ thuật, Cung điện 

và các tượng điêu khắc là những tài sản lớn của Madrid. Bây giờ, Madrid là 

một thành phố hiện đại, sầm uất, và náo nhiệt nhưng vẫn giữ được giá trị 

lịch sử. 

 BARCELONA: thành phố biển nổi tiếng bên vùng biển Địa Trung Hải của 

Tây Ban Nha. Thành phố với những nghệ thuật kiến trúc lạ kỳ mà ngôi nhà 

thờ Sagrada Familia là một kiến trúc suốt từ cuối thế kỷ 19 cho đến bây giờ 

vẫn chưa hoàn thành, và các con phố cổ Las Ramblas náo nhiệt ngày đêm.  

 LISBON: “Tôi chỉ tình cờ đến Bồ Đào Nha mà không chờ đợi điều gì, 

nhưng lại tìm thấy mọi thứ” (David Wright). Thủ đô của Portugal được 

chọn là thành phố văn hóa Âu Châu 1994. Vùng Belem của Lisbon từng là 

nơi các con tàu Portugal nhổ neo đi tìm những vùng đất mới.  

 PARIS: kinh đô ánh sáng của Âu Châu, thành phố với tháp Eiffel nổi tiếng 

thế giới & nhà thờ Notre Dame bên dòng sông Seine thơ mộng được hoàn 

thành từ thế kỷ 13, Khải Hoàn Môn, Champs-Élysees, viện bào tàng 

Louvre, Place de la Concorde, lâu đài Versailles, dạo thuyền trên sông 

Seine, các quán café vỉa hè & Quận 13 phố Việt Nam là những điểm đến 

cho du khách. 

 LOURDES: Lộ Đức nơi cô bé chăn cừu Bernadette Soubirous đã có cơ 

duyên gặp Đức Mẹ tại hang đá Massabielle năm 1858. Nơi gặp gỡ  của mọi 

ngươì khắp mọi nơi trên thế giới đổ dồn về vùng đất linh thiêng nơi Đức 

Mẹ hiển linh đến với nhân loại.     

 FATIMA: nơi chốn của hy vọng và bình an. Đây cũng là nơi mà 3 trẻ nhỏ 

ở thôn Aljustrel đã có diễm phúc được gặp Đức Mẹ hiện ra ở nơi cây sồi 

vào năm 1917. 

         

                        Fatima                                                 Lourdes (Lộ Đức)    

ATNT Tours & Travel 
(714) 841-2868 / (888) 811-8988 

www.atnttravel.com / Email: info@atnttravel.com 

9106 Edinger Ave. Fountain Valley, CA 92708 

 
Paris 

 
Vantican - Roma 



   

Ngaøy 05/02/99: Aên saùng taïi 
khaùch-saïn.Du ngoaïn baèng 
thuyeàn treân vònh Haï Long. 
Thaêm hang Daáu Goã, Boà Naâu, 
Trinh-Nöõ . Ñoäng Thieân Cung. 
Aên tröa treân thuyeàn. Rôøi Haï 
Long vaø aên toái taïi Haø Noäi. 

Day 1: USA, check in airline. 

Day 2: LISBON (WELCOME DINNER)  Hotel: Corinthia Lisboa or 

similar 

Arrival Lisbon, transfer to hotel for check-in. “Welcome Dinner”. 

Day 3: LISBON – FATIMA  (B, D)     Hotel: Santa Maria or similar 

Head forward to Fatima. Visit: Basilica of Our Lady, Chapel of Apparitions, House of Francisco & Jacinta. 

Check in hotel & Dinner. 

Day 4:  FATIMA - LISBON      (B)     Hotel: Corinthia Lisboa or 

similar 

Back to Lisbon. Visit: Ajuda Palace, Padrão dos Descobrimentos Tower, Belém Tower, visit Lower Town. 

Lunch and dinner at own arrangement. Free at leisure in the afternoon. 

Day 5: LISBON – SEVILLE (B, D)    Hotel: Silken Al Andalus Palace or 

similar 

Leaving to Seville. Upon arrival, orientation tour: visit Cathedral of Seville and Giralda Tower, Plaza de 

Espana, Old Town Seville. Lunch at own arrangement. Check-in hotel. Dinner. Free at leisure in the evening. 

Day 6: SEVILLE - MADRID (B, D)       Hotel: Senator or similar 

Heading to Madrid. Lunch at own arrangement. Upon arrival, check-in hotel. Dinner at Botín Restaurant. 

Free at leisure in the evening. 

Day 7:  MADRID – AVILA – MADRID                       (B) 

Heading to Avila, a UNESCO World Heritage Site in 1985, visit Cathedral & Museum. Back to Madrid. 

Lunch at own arrangement. Visit Royal Palace. View of Plaza Mayor. View of Plaza Espana. Dinner at own 

arrangement. Free at leisure in the evening. 

Day 8:  MADRID – TOLEDO – MADRID (B) 

Heading to Toledo, a World Heritage Site by UNESCO in 1986. Visit Toledo Cathedral, San Martin Bridge 

& Alcantara Bridge, Puerta Del Sol. Lunch at own arrangement. Back to Madrid. Free at leisure in the 

evening. Dinner at own arrangement. Flamenco Show (OPTIONAL). 

Day 9: MADRID – BARCELONA    (B, D)  Hotel: Tryp Apolo or similar 
Leaving to Barcelona. Stop at Zaragoza and have lunch here (own arrangement). Continuing to Barcelona. 

Upon arrival, check in hotel. Dinner. Free at leisure in the evening. 

Day 10: BARCELONA (B) 

Orientation tour: visit Sagrada Familia, Spanish Village. Lunch and dinner at own arrangement. Free at 

leisure in the evening.  

Day 11: BARCELONA – LOURDES  (B, D) 

Leaving to Lourdes. Stop and visit Carcassonne Fortress. Lunch at own arrangement. Upon arrival Lourdes, 

check-in hotel. Dinner. Free at leisure in the evening. 

Day 12: LOURDES (B) 

Morning, orientation tour: visit Grottes Massabielle and Cathedral, visit Boly Mill – birthplace of Bernadette. 

Lunch and dinner at own arrangement. Free at leisure in the evening. 

Day 13: PARIS (B)      Hotel: Hyatt Regency Etoile or similar 

Leaving Lourdes to Paris by TGV train. Upon arrival Paris, check in hotel. Lunch and dinner at own 

arrangement. Free at leisure in the evening. 

Day 14: PARIS  (B, D) 

Orientation tour: visit Champs Elysees, Arc de Triomphe, Notre Dame Cathedral, Concorde Square, 

Alexandre III Bridge. Lunch at own arrangement. Visit Eiffel Tower level 2. Take 30 minute Bateaux 

Parisiens river cruise. Dinner. 

Day 15: PARIS – ROME    (B, D)   Hotel: Mozart Hotel Rome 

Transfer to Charles de Gaulle airport for flight to Rome. Upon arrival Rome, check-in hotel. Lunch at own 

arrangement. Dinner at hotel.  Free at leisure in the evening. 

Day 16: ROME – VATICAN (B, FAREWELL DINNER + SHOW) 

Full day tour: visit Colosseum & Roman Forum. After lunch (own arrangement), visit Vatican: the Forum & 

St. Peter’s Basilica, Sistine Chapel. Farewell Dinner and show at Tanagra Restaurant. 

Day 17: ROME – LAX  (B) 

Check-out hotel, transfer to the airport for flight back to US. End of services. 

 
          

https://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Site

