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“ZIARAH DALAM RANGKA TAHUN JUBILEUM KERAHIMAN TUHAN (PORTA SANCTA 2016)”
WARSAWA | CZESTOCHOWA | AUSCHWITZ | KRAKOW | ST. FAUSTINA | WIELICZKA | WADOWICE
PRAHA | VIENNA | BUDAPEST | ZAGREB | PLITVICE | MEDJUGORJE | ROMA ( Porta Sancta )
“Di Medjugorje kita belajar tentang Perdamaian dan Cinta. Medjugorje merupakan Sekolah Perdamaian. Gurunya adalah Bunda Maria, Ratu Perdamaian.
Dalam pesannya di Medjugorje, Bunda Maria sering mengulang bahwa Bunda Maria datang untuk menolong kita dalam menemukan cinta”.

Didampingi Romo Pembimbing Rohani

12 – 26 AGUSTUS 2016 (15 HARI)
HARI 01 / JUMAT / 12 AGUSTUS 2016 :
BERKUMPUL DI BANDARA JAKARTA PUKUL 21.00
Kesempatan ziarah adalah anugerah luar biasa yang Tuhan
berikan kepada kita. Malam hari kita berkumpul di Bandara
Soekarno-Hatta Jakarta untuk penerbangan menuju Warsawa.
HARI 02 / SABTU / 13 AGUSTUS 2016 :
JAKARTA – DUBAI
EK 359 : 00.10 – 05.05
DUBAI – WARSAWA
EK 179 : 07.25 – 11.30
Tiba di Warsawa, diajak sightseeing untuk mengenal ibokota dari
negara Polandia ini yang pernah hancur akibat perang Dunia II
sambil melewati Old Town dan Market Square. (Santap malam)
HARI 03 / MINGGU / 14 AGUSTUS 2016 :
WARSAWA – CZESTOCHOWA – AUSCHWITZ – KRAKOW
Pagi ini menuju Czestochowa untuk mengunjungi Basilika
Jasna Gora (Bukit Bercahaya) dimana terdapat lukisan
Black Madonna yang dilukis oleh St. Lukas Penginjil. Setelah
itu menuju Oswiecim dimana terdapat bekas kamp
konsentrasi Nazi terbesar di Eropa, Auschwitz. Kita akan
mengenang Santo Maximillian Kolbe yang wafat sebagai
martir di sini. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 04 / SENIN / 15 AGUSTUS 2016 :
KRAKOW – SANTA FAUSTINA – WIELICZKA – KRAKOW
Pagi ini berziarah ke Lagiewniki, pusat ziarah Kerahiman
Ilahi untuk melihat kapel dimana terdapat jenazah Santa
Faustina. Kemudian menuju Tambang Garam (Salt Mine)
Wieliczka, salah satu warisan sejarah dunia UNESCO. Sore
mengunjungi Market Square dengan Katedral St. Mary serta
gedung-gedung historis lainnya. Daerah ini tidak berubah
selama 700 tahun. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 05 / SELASA / 16 AGUSTUS 2016 :
KRAKOW – WADOWICE – PRAHA
Pagi ini menuju Wadowice, kota kelahiran dari Karol Wojtyla
(Paus Yohanes Paulus II). Kita akan melihat tempat kelahiran
dan gereja dimana ia dibaptis. Setelah itu melintasi
perbatasan negara Polandai menuju Praha, ibukota cari
Cekoslovakia. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 06 / RABU / 17 AGUSTUS 2016 :
PRAHA
Pagi ini berziarah ke Gereja Our Lady Victorious dengan
patung Kanak-Kanak Yesus dari Praha. Juga photostop
di St. Charles Bridge dan mengunjungi Old Town Square

dengan Astronomical Clock yang menjadi landmark kota
ini. Setelah santap malam diantar kembali ke hotel untuk
beristirahat. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 07 / KAMIS / 18 AGUSTUS 2016 :
PRAHA – WINA
Pagi ini menuju Wina, ibukota dari Austria. Tiba di Wina, kita
diajak melewati beberapa tempat a.l : berfoto di depan Istana
Schonbrunn dan juga melewati Katedral St. Stephen yang
terletak di pusat kota. Setelah santap malam diantar ke hotel
untuk beristirahat. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 08 / JUMAT / 19 AGUSTUS 2016 :
WINA – BUDAPEST
Hari ini kita menuju ibukota Hongaria di Budapest, sebuah
kota unik yang terpisah menjadi 2 daerah oleh Sungai
Danube menjadi Buda dan Pest. Setelah santap siang
kesempatan sightseeing sejenak di kota ini mengunjungi
Gereja St. Stephen, dan kemudian ada kesempatan untuk
Optional Tour naik kapal menyusuri Sungai Danube
sambil menyaksikan keindahan bangunan-bangunan di
kedua sisinya. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 09 / SABTU / 20 AGUSTUS 2016 :
BUDAPEST – PLITVICE
Pagi ini kita akan city tour untuk melihat antara lain Fisherman’s
Bastion dan Gereja Mathias. Setelah santap siang melanjutkan
perjalanan menuju Plitvice di Kroasia. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 10 / MINGGU / 21 AGUSTUS 2016 :
PLITVICE – MEDJUGORJE
Pagi ini kita akan diajak mengunjungi Danau Plitvice yang sangat
indah, yang telah menjadi warisan dunia UNESCO. Kemudian
kita akan melintasi perbatasan negeri Kroasia dan Bosnia. Dalam
perjalanan Setelah itu melanjutkan perjalanan menuju
Medjugorje di Bosnia, kota kecil dimana Bunda Maria
menampakan dirinya kepada 6 anak-anak yaitu Mirjana
Dragicevic, Ivanka Ivankovic, Marija Pavlovic, Jakov Colo, Vicka
Ivankovic dan Ivan Dragicevic. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 11 / SENIN / 22 AGUSTUS 2016 :
MEDJUGORJE
Seharian kita berziarah di Medjugorje, untuk mendaki Bukit
Podbrdo. dimana Bunda Maria menampakan dirinya pada
tanggal 24 Juni 1981. Acara bebas yang dapat digunakan
untuk berbelanja souvenir devosionalia. Sore hari kita

mengikuti acara doa rosario bersama di Gereja St. Yakobus
dilanjutkan Misa Kudus. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 12 / SELASA / 23 AGUSTUS 2016 :
MEDJUGORJE – DUBROVNIK / SPLIT
DUBROVNIK / SPLIT – ROME
by Domestic Flight
Dini hari meninggalkan Medjugorje untuk bersiap
melakukan penerbangan ke Roma via Dubrovnik atau Split.
Tiba di Roma, kota abadi yang menjadi pusat agama Katolik
dunia, diantar ke hotel untuk beristirahat. (Santap malam)
HARI 13 / RABU / 24 AGUSTUS 2016 :
ROMA
Kunjungan di Roma kali ini adalah bertepatan dengan
penetapan Tahun Rahmat Luar Biasa oleh Paus Fransiskus
yang secara resmi mengeluarkan “Bull of Indiction” atau
“keputusan di luar kebiasaan” untuk menetapkan Tahun
Yobel yang dimulai dari tanggal 08 Desember 2015 – 20
November 2016, sekaligus dengan dibukanya Pintu Suci
(Porta Sancta) di basilica Santo Petrus di Vatikan. Kita
akan diajak melewati Pintu Suci tersebut untuk
mendapatkan indulgensi penuh (dengan persyaratan
tertentu). Tidak lupa berziarah ke Makam Bapa Suci Paus
Yohanes Paulus II. Kemudian diajak city tour di kota abadi
i n i d e n g a n m e n g u n j u n g i : B a s i l i k a Yo h a n e s L a t e ra n ,
katedralnya kota Roma sekaligus juga melihat Scala
Sancta, tangga suci yang dibawa dari Jerusalem. Sore hari
mengunjungi air mancur indah Trevi Fountain yang menjadi
salah satu landmark kota ini. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 14 / KAMIS / 25 AGUSTUS 2016 :
ROMA – DUBAI
EK 98 : 15.25 – 23.25
Hari ini bersiap-siap diantar ke Bandara di Roma untuk
penerbangan kembali ke Tanah Air. (Santap pagi)
HARI 15 / JUMAT / 26 AGUSTUS 2016 :
DUBAI – JAKARTA
EK 356 : 04.25 – 15.40
Perjalanan kita berakhir ketika pesawat mendarat kembali di
Bandara Soekarno-Hatta. Tetapi perjalanan panjang ziarah
kehidupan kita masih berlanjut dan semua yang kita peroleh
selama berziarah bersama Yesus dan Bunda Maria semoga dapat
menjadi bekal dalam perjalanan kita mewartakan kabar gembira
keselamatan dari Tuhan bagi umatNya. Sampai bertemu dalam
ziarah berikutnya bersama STELLA KWARTA WISATA.
BIAYA TOUR ALL IN : ( MINIMUM 30 PESERTA DEWASA )
Dewasa (1 kamar berdua)
Single Supplement**

= USD. 3.790 / peserta
= USD.
460

(Single Supplement adalah biaya tambahan yang harus dibayar
bila ingin 1 kamar sendirian atau bila tidak ada pasangan kamar)
Bila jumlah Peserta tidak mencapai 30 dewasa,
Untuk Jumlah Peserta 25 – 29
= USD. 3.890
Untuk Jumlah Peserta 20 – 24
= USD. 4.090
Untuk Jumlah Peserta 15 – 19
= USD. 4.290

biaya tour :
/ peserta
/ peserta
/ peserta

**Pembayaran seluruh biaya tour harus dalam bentuk rupiah**
KONDISI TOUR :
TOUR TERMASUK :
01. Tiket pesawat kelas ekonomi dengan Emirates untuk
rute Jakarta / Warsawa // Roma / Jakarta untuk peserta.
02. Tiket pesawat domestik rute Dubrovnik or Split ke Roma.
03. Fuel Surcharge* & Airport tax Luar Negeri* dari
Turkish Airlines (*dapat berubah sewaktu-waktu
mengikuti kebijaksanaan maskapai penerbangan).
04. Akomodasi di hotel berbintang 4/3 * selama perjalanan
berdasarkan 1 kamar 2 dewasa (Twin Sharing).
05. Tips supir, pemandu lokal, pelayan restoran dan
porter selama perjalanan.
06. Seorang tour leader dari STELLA KWARTA.
07. Perlengkapan wisata : tas, topi, dan dompet paspor.
08. Transportasi perjalanan dengan bus turis (deluxe).
09. Santap pagi / siang / malam sesuai acara perjalanan.
10. Asuransi perjalanan (wajib guna pengurusan visa).
11. Tiket masuk obyek wisata sesuai acara perjalanan.
12. DVD Rekaman Perjalanan.

TOUR TIDAK TERMASUK :
01. Biaya pengurusan paspor.
02. Tour-tour tambahan diluar jadwal acara (optional).
03. Pengeluaran pribadi : telepon, minibar, dan laundry.
04. PORTER UNTUK DI HOTEL SELAMA PERJALANAN.
05. Biaya kelebihan berat bagasi.
06. Visa Schengen Eropa Rp 1.750.000 / peserta.
07. Visa Bosnia Rp 575.000* / peserta (*subject to change).
08. Visa Kroasia Rp 975.000* / peserta (*subject to change).
09. Tips untuk Tour Leader dari Jakarta (Eur. 2 / hari / peserta)
10. Tiket pesawat domestik dari luar daerah ke Jakarta.
11. Akomodasi dan Penjemputan di Jakarta.
SYARAT DAN KONDISI TOUR :
01. Pendaftaran disertai uang muka USD. 1000 / peserta.
02. Pelunasan maksimum 30 hari sebelum keberangkatan.
03. Pembayaran seluruh biaya dalam RUPIAH berdasarkan
kurs yang berlaku (sesuai peraturan pemerintah)
04. PEMBATALAN :
- > 30 hari sebelum keberangkatan sebesar uang muka.
- 04 - 29 hari sebelum keberangkatan 50% biaya perjalanan.
- 00 - 03 hari sebelum keberangkatan 75% biaya perjalanan.
*Pendaftaran ditutup 35 hari sebelum keberangkatan
TANGGUNG JAWAB :
Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan
bertanggung jawab selama perjalanan, namun kami dan agenagen kami di luar negeri hanyalah merupakan agen yang
bertanggung jawab atas servis transportasi dan hotel, tidak
bertanggung jawab atas kecelakaan, kehilangan barang atau
dokumen perjalanan, kelebihan bagasi, penahanan baik di bandara
maupun di hotel serta gangguan keterlambatan / perubahan jadwal
pesawat dan transportasi lain atau akibat dari pemogokan, force
majeur, peratouran pemerintah dan lainnya yang terjadi di luar
kekuasaan kami serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan
karantina. Segala biaya yang terjadi akibat kehilangan barang
ataupun dokumen perjalanan bukan menjadi tanggung jawab kami.
Kami juga tunduk kepada segala persyaratan pembuatan visa
kunjungan yang dikeluarkan oleh Kedutaan setempat. Kami tidak
bertanggung jawab atas kegagalan / penolakan
mendapatkan visa. Visa Kunjungan sepenuhnya menjadi hak
dan wewenang dari Kedutaan Besar setiap negara yang dimaksud.
Kedutaan tertentu tidak mengembalikan biaya visa. Kami akan
menyampaikan kepada setiap peserta syarat-syarat untuk
mendapatkan visa berdasarkan ketentuan kedutaan besar yang
bersangkutan. Peserta yang pulang diluar jadwal dengan alasan
apapun, tidak memperoleh pengembalian biaya. Overbooked pada
maskapai penerbangan di luar kuasa kami. Kami berhak
membatalkan keberangkatan bila jumlah peserta di bawah minimum yang ditentukan. Fuel Surcharge adalah kebijaksanaan dari
setiap maskapai penerbangan yang dapat berubah setiap saat
mengikuti fluktuasi minyak mentah dunia. Harga Tour dapat berubah
mengikuti fluktuasi nilai tukar Euro terhadap US. Dollar. Segala
kebijaksanaan yang ada bersifat mutlak, peserta dianggap sudah
mengetahui dan menyetujui kondisi yang ada.
KETERANGAN DAN PENDAFTARAN :
PT. STELLA KWARTA WISATA
Kompleks B.H.P Blok F-30, Jakarta 13550 – Indonesia
Tel.
: (021) 877 94 878 (hunting)
Fax.
: (021) 877 94 877
HP.
: (0818) 783552
E-mail
: info@stellatours.com
: stella.kwarta@gmail.com
SMS CENTER
: (0812) 1972 8000

www.stellatours.com
Bagi pengguna BlackBerry & Iphone,
dapat SCAN BARCODE ini untuk
masuk ke website mobile Stella
Tours dan melihat persyaratan Visa
Download Aplikasi BlackBerry
Launcher StellaTours langsung dari
Ponsel BlackBerry anda :
Ketik info<spasi>aplikasibbstella
kirim sms ke 0812 – 1972 8000

