Ziarah Rekreasi 5 Negara : ITALIA – SWISS – PERANCIS – BELGIA – BELANDA

BIAYA TOUR MULAI DARI :

ROMA | VATIKAN | ASSISI | PISA | ZURICH
GUNU N G T I T L I S | L U C E R N E | NEVERS
LOURDES | PARIS | BRUSSELS | AMSTERDAM

di 5 Negara Eropa, TERMASUK:
Bermain Salju Abadi di Titlis
Kunjungan ke Taman Bunga
Tulip Keukenhof di Belanda

*USD. 3.290 NETT
Stella Walk To Remember Special March 2019 Untuk
Ziarah & Rekreasi 14 hari
Pembimbing Rohani : Romo Albertus Imbar Pr.

18 – 31 MARET 2 0 1 9 (1 4 H A R I )

Bonus
ke Taman
Bunga Tulip
Keukenhof

**Pembayaran dalam Rupiah**
(*Harga untuk Minimal 30 Peserta)

HARI 01 / SENIN / 18 MARET 2019 :
BERKUMPUL DI BANDARA JAKARTA PUKUL 21.00 WIB
Kesempatan ziarah adalah anugerah luar biasa dari Tuhan.
Hari ini berkumpul di Bandara Soekarno–Hatta Jakarta 3 jam
sebelum keberangkatan untuk penerbangan menuju Roma.

terkenal dengan salju abadinya. Kita akan mengunjungi ice grotto
dan juga bermain salju di puncak gunung ini. Setelah itu menuju
Lucerne, kota di tepi danau dimana kita berkesempatan untuk
berbelanja Arloji di salah satu toko terkenal di tempat ini. Setelah
itu kembali ke hotel kita Zurich. (Santap pagi / siang / malam)

HARI 02 / SELASA / 19 MARET 2019 :
EK 359 : 00.15 – 05.30
JAKARTA – DUBAI		
EK 97 : 09.00 – 12.40
DUBAI – ROMA		
Tiba di Roma langsung diajak mengunjungi Basilika St. Petrus di
Vatican, yang terbesar & terindah di dunia. Tidak lupa juga berziarah
ke Makam Bapa Suci Paus Yohanes Paulus II. (Santap malam)

HARI 07 / MINGGU / 24 MARET 2019 :
ZURICH – NEVERS
Hari ini memasuki negeri Perancis menuju Biara St. Gildard
di Nevers untuk berziarah ke makam Santa Bernadette.
Jenazahnya yang masih utuh dan tidak rusak meskipun
pernah dimakamkan selama 46 tahun, melalui 3 kali
proses pembongkaran makam dan akhirnya disemayamkan di dalam peti kaca. (Santap pagi / siang / malam)

HARI 03 / RABU / 20 MARET 2019 :
ROMA ( AUDIENSI )
Pagi hari diajak mengikuti Audiensi Umum bersama Sri Paus (sekiranya
beliau tidak berhalangan). Kemudian melanjutkan city tour di kota abadi
ini dengan mengunjungi Katedralnya kota Roma, yakni Basilika Yohanes
Lateran. Juga diajak melewati Colloseum, yang dulunya digunakan
sebagai tempat pertarungan Gladiator. Sore hari mengunjungi Trevi
Fountain, air mancur indah di kota ini. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 04 / KAMIS / 21 MARET 2019 :
ROMA – ASSISI – PISA
Pagi ini meninggalkan Roma menuju Assisi, kota dari St. Fransiskus pendiri ordo Saudara-Saudara Dina (OFM). Di sini kita akan
mengunjungi Basilika Santo Fransiskus serta berziarah ke makamnya. Selepas santap siang menuju kota Pisa untuk mengunjungi
menara miring Pisa yang unik. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 05 / JUMAT / 22 MARET 2019 :
PISA – ZURICH
Hari ini meninggalkan negeri Italia memasuki negeri
Swiss yang indah pemandangannya menuju kota Zurich untuk bermalam. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 06 / SABTU / 23 MARET 2019 :
ZURICH – GUNUNG TITLIS – LUCERNE – ZURICH
Pagi menuju daerah Engelberg untuk kemudian dengan cable car
kita diajak naik ke Gunung Titlis di ketinggian 3.020 m yang

HARI 08 / SENIN / 25 MARET 2019 :
NEVERS – LOURDES
Pagi ini melanjutkan perjalanan panjang menuju Lourdes,
kota tempat Bunda Maria menampakkan diri kepada St.
Bernadette sampai 18 kali. Kita bangun kerinduan hati
untuk berjumpa dengan Bunda Kita di Lourdes. Kita dengarkan kembali cerita tentang Lourdes. Tiba di Lourdes,
setelah santap malam acara bebas untuk berdoa di depan
Gua Maria. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 09 / SELASA / 26 MARET 2019 :
				
LOURDES		
Misa kudus pagi hari di salah satu kapel yang telah
disediakan. Kemudian dilanjutkan dengan acara rohani
bersama terpimpin meliputi : mandi air suci, foto bersama
serta Jalan Salib di Kalvari Lourdes. Sore hari acara
bebas untuk berbelanja benda-benda rohani serta mengambil air suci di gua. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 10 / RABU / 27 MARET 2019 :
LOURDES – PARIS
BY TGV
Pagi ini meninggalkan Lourdes dengan penuh kenangan
rohani indah dengan kereta cepat TGV menuju Paris, kota
cahaya yang menjadi pusat fashion dunia. Setibanya di Paris
kita akan diberikan kesempatan untuk berbelanja di

salah satu duty free shop terkenal di kota ini. Setelah santap malam diantar ke hotel. (Santap siang / malam)
HARI 11 / KAMIS / 28 MARET 2019 :
PARIS
Pagi ini diajak city tour di kota ini untuk melewati
a.l: Arch de Triomph dan Champs Elysees-nya yang
menarik, serta berfoto dengan latar belakang menara
Eiffel. Juga diajak berziarah ke Kapel Medali Wasiat St.
Catharina Labore. Jika memungkinkan kita juga dapat
mengikuti optional tour : Bateoux Mouches, naik perahu
menyusuri sungai Seine sambil menikmati keindahan
kota Paris. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 12 / JUMAT / 29 MARET 2019 :
PARIS – BRUSSELS – AMSTERDAM
Pagi ini menuju Amsterdam dengan singgah santap siang di
Brussels, Belgia. Sore hari tiba di Amsterdam, ibukota dari
negeri kincir angin Belanda. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 13 / SABTU / 30 MARET 2019 :
AMSTERDAM – DUBAI
EK 150 : 22.00 – 07.45+1
Pagi ini menuju daerah Lisse untuk mengunjungi Taman Bunga Tulip Keukenhof yang dibuka antara bulan
Maret – Mei setiap tahunnya. Kemudian kita diajak
menuju desa nelayan Volendam dimana kita dapat
berfoto dengan pakaian khas daerah setempat. Setelah
itu bersiap diantar ke bandara untuk penerbangan
kembali ke Tanah Air. (Santap pagi / siang)
HARI 14 / MINGGU / 31 MARET 2019 :
DUBAI – JAKARTA
EK 358 : 10.45 – 22.10
Perjalanan ziarah kita berakhir ketika pesawat mendarat
kembali di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Tetapi perjalanan panjang ziarah kehidupan kita masih berlanjut
dan semua yang kita peroleh selama peziarahan 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 USD : ( MINIMUM 30 PESERTA DEWASA )
Dewasa (1 kamar berdua)
Single Supplement**		

= USD. 3.290 / peserta
= USD.
710

(Single Supplement adalah biaya tambahan yang harus dibayar
bila ingin 1 kamar sendirian atau bila tidak ada pasangan kamar)
Bila Peserta tidak mencapai 30 dewasa, biaya tour adalah:
Untuk Jumlah Peserta 25 – 29 = USD. 3.390 / peserta
Untuk Jumlah Peserta 20 – 24 = USD. 3.590 / peserta
Untuk Jumlah Peserta 15 – 19 = USD. 3.790 / peserta
**Pembayaran seluruh biaya tour harus dalam bentuk rupiah**
KONDISI TOUR :
TOUR TERMASUK :
01. Tiket pesawat kelas ekonomi rute Jakarta / Roma // Amsterdam / Jakarta untuk peserta dengan EMIRATES.
02. Akomodasi hotel bintang 4/3* di Eropa berdasarkan
1 kamar 2 dewasa (Twin Sharing).
03. Fuel Surcharge* & Airport Tax* Luar Negeri dari
Maskapai Penerbangan (*dapat berubah sewaktuwaktu mengikuti kebijaksanaan airlines).
04. Tiket Kereta Cepat TGV dari Lourdes ke Paris.
05. Tips supir, pelayan restoran dan local guide di perjalanan.
06. Asuransi perjalanan (Wajib guna pengurusan visa).
07. Seorang Tour Leader dari Stella Kwarta.
08. Santap pagi / siang / malam sesuai acara perjalanan.
09. Transportasi perjalanan dengan bus turis deluxe.
10. Tiket masuk obyek wisata sesuai acara perjalanan.
11. Perlengkapan wisata : tas trolley roda 4, topi, goodie bag,
payung, kaos polo shirt StellaTours dan buku nyanyian.
12. DVD Rekaman Perjalanan (1 buah per keluarga).

TOUR TIDAK TERMASUK :
01. Biaya pengurusan paspor.
02. Visa Schengen Eropa Rp. 1.650.000* / peserta.
03. Tour-tour tambahan diluar jadwal acara (optional).
04. Pengeluaran pribadi : telepon, minibar dan laundry.
05. Biaya kelebihan berat bagasi.
06. Tips Tour Leader dari Jakarta (Eur 2 / hari / peserta).
07. PORTER UNTUK DI HOTEL DAN BANDARA.
08. Tiket pesawat domestik dari luar daerah ke Jakarta.
09. Akomodasi dan Penjemputan di Jakarta.
10. Biaya pengiriman Tas Trolley Travel Bag ke luar kota Jakarta
(khusus bagi yang tinggal di luar Jakarta).
SYARAT DAN KONDISI TOUR :
01. Pendaftaran disertai uang muka USD. 500 / peserta.
02. Pelunasan maksimum 30 hari sebelum keberangkatan.
03. Pembayaran seluruh biaya HARUS dalam RUPIAH
berdasarkan kurs B A N K 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 30 hari sebelum keberangkatan
TANGGUNG JAWAB :
Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang
terbaik dan bertanggung jawab selama perjalanan, namun kami dan agen-agen 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
p embuat an vi s a kunj ung an yang d i kel uarkan ol eh
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
kenaikan 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 (WA)
: (0818) 783552
E-mail
: info@stellatours.com
		
: stella.kwarta@gmail.com
SMS CENTER : (0812) 1972 8000

