STELLA KWARTA SPECIAL PROGRAM
NAPAK TILAS SANTO PAULUS DI MALTA
RABAT – MDINA – VALETTA – GOZO – SIRACUSA – CATANIA – MOUNT ETNA – PALERMO –
POMPEII – SORRENTO – SAN GIOVANNI ROTONDO – LANCIANO – ROME

bersama ROMO PEMBIMBING
22 APRIL – 06 MEI 2019 (15 HARI)
Malta adalah sebuah negara pulau yang berada di Laut Tengah.Pulau ini mempunyai peranan yang penting di dalam jalur
pelayaran kapal di Laut Tengah.Paulus kandas pada perjalanannya ke Roma di Pulau Malta.Setelah kami tiba dengan selamat di
pantai,barulah kami tahu,bahwa daratan itu adalah Pulau Malta.Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami.Mereka
menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin Kis.
( 28:1-2). Di pulau ini
Paulus menyembuhkan ayah Publius yang sakit demam dan disentri dan orang-orang sakit lainnya (Kis. 28:8-9). Tiga bulan lamanya
Paulus berada di Malta sebelum kemudian berlayar menuju Roma.

HARI 01 / SENIN / 22 APRIL 2019 :
JAKARTA – VALETTA
FLIGHT
Kesempatan ziarah adalah anugerah besar yang Tuhan
berikan kepada kita. Hari ini kita akan berkumpul di Bandara
Soekarno-Hatta, Jakarta untuk penerbangan menuju Valetta di
Negara Malta.
HARI 02 / SELASA / 23 APRIL 2019 :
VALETTA
Setelah penerbangan sepanjang malam, siang hari kita akan
tiba di Malta. Tiba di sana kita akan diantar ke hotel untuk
bermalam. (SM)
HARI 03 / RABU / 24 APRIL 2019 :
VALETTA – RABAT – MDINA – VALETTA
Pagi ini mengunjungi Katakombe St. Paulus dan St. Agatha di
Kota Rabat, Gua St. Paulus, gua dimana ia pernah tinggal
ketika berada di Malta. Mengunjungi Katedral St. Paulus di
Mdina. Berlayar di Blue Grotto (bila cuaca mengijinkan) dan
melihat pemandangan indah dari Dingli Cliffs. (SP/SS/SM)
HARI 04 / KAMIS / 25 APRIL 2019 :
VALETTA
City tour di Valetta, ibukota Malta yang indah. Mengunjungi St.
John Co-Cathedral dengan gaya baroque, Grand Master
Palace, Grand Harbour Waterfront dan gereja yang didirikan di
tempat dimana perahu St. Paulus terdampar pada tahun 60 (Kis.
27, 28). Di dalamnya terdapat pecahan tiang dimana St. Paulus
dipenggal dan relikwi tulang tangan St. Paulus. (SP/SS/SM)

HARI 05 / JUMAT/ 26 APRIL 2019 :
VALETTA – MOSTA – GOZO – VALETTA
Pagi ini mengunjungi Pulau Gozo. Singgah di Gereja Paroki
Mosta dengan salah satu kubah yang terbesar di Eropa.
Menyeberang ke Pulau Gozo. Mengunjungi Citadel yang
merupakan kota kecil di dalam tembok, pusat dari Pulau Gozo.
Dweira Cliffs dengan pemandangan yang menakjubkan dari
formasi bebatuan Azure Window. Mengunjungi Basilika Ta'
Pinu di Kota Gharb, salah satu tempat ziarah Malta yang
dibangun untuk memperingati peristiwa penampakan Bunda
Maria pada tahun 1883. (SP/SS/SM)
HARI 06 / SABTU / 27 APRIL 2019 :
VALETTA – POZALLO
FERRY
POZALLO – SIRACUSA – ORTYGIA – CATANIA
Pagi hari menuju Pozallo di Pulau Sisilia, Italia dengan ferry.
Pulau Sisilia adalah pulau terbesar di Laut Tengah. Menuju
Siracusa, kota terpenting Kebudayaan Yunani di luar Athena,
Neapolis Archeological Zone untuk melihat teater terbesar di
Sisilia. Menuju Ortygia, untuk mengunjungi Gereja St. Lusia,
Gereja Shrine of Our Lady of Tears, dibangun untuk
memperingati Mukjizat Gambar Bunda Maria yang Menangis.
Menuju Catania untuk bermalam. (SP/SS/SM)
HARI 07 / MINGGU / 28 APRIL 2019 :
CATANIA – GUNUNG ETNA – PALERMO
Pagi ini mengunjungi Gereja Duomo di Catania dengan Kapel
St. Agatha yang merupakan Santa Pelindung kota ini. Berfoto
dengan latar Gunung Etna, gunung api terbesar dan teraktif di

Eropa. Menuju Palermo untuk bermalam di sana. (SP/SS/SM)
HARI 08 / SENIN / 29 APRIL 2019 :
PALERMO – MONREALE – MESSINA
Pagi ini mengunjungi Palatine Chapel in the Norman Palace,
Gereja San Cataldo dan Gereja San Fransesco. Menuju
Monreale untuk mengunjungi Duomo-nya yang terkenal yang
dibangun dengan gaya arsitektur campuran yang harmonis
antara gaya Bizantium, Arab dan Roma. Bagian dalamnya
sangat indah dengan mozaik-mozaik berwarna keemasan.
Menuju Messina untuk bermalam. (SP/SS/SM)
HARI 09 / SELASA / 30 APRIL 2019 :
MESSINA – VILLA SAN GIOVANNI
FERRY
VILLA SAN GIOVANNI – POMPEII
Pagi ini meninggalkan Pulau Sisilia untuk menuju ke Daratan
Italia dengan ferry dari Messina ke Villa San Giovanni. Menuju
Pompeii untuk bermalam. (SP/SS/SM)
HARI 10 / RABU / 01 MEI 2019 :
POMPEII
Pagi ini mengunjungi Gereja Our Lady of Pompeii yang
dibangun untuk memperingati mukjizat yang terjadi karena
gambar Bunda Maria yang dibawa oleh Bartolo Longo telah
menyembuhkan Giovannina Muta. Bartolo Longo dibeatifikasi
oleh Bapa Suci Paus Yohanes Paulus II pada 26 Oktober 1980.
Ucapannya yang terkenal, “Whoever spread the rosary is
saved”. Mengunjungi Situs Arkeologi Pompeii, kota yang
hancur karena letusan Gunung Vesuvius. (SP/SS/SM)
HARI 11 / KAMIS / 02 MEI 2019 :
POMPEII – SORRENTO – SAN GIOVANNI ROTONDO
Menuju Sorrento untuk menikmati keindahan kota ini. Menuju
San Giovanni Rotondo, tempat ziarah Padre Pio untuk
bermalam di sana. (SP/SS/SM)
HARI 12 / JUMAT / 03 MEI 2019 :
SAN GIOVANNI ROTONDO – LANCIANO – ROMA
Menuju Lanciano untuk mengunjungi gereja dimana disimpan
Mukjizat Ekaristi. Peristiwa ini terjadi pada abad ke-8 di
Gereja St. Legontian, sebagai jawaban Tuhan pada biarawan
Basilian yang meragukan kehadiran Tuhan dalam Ekaristi.
Menuju Roma untuk bermalam. (SP/SS/SM)
HARI 13 / SABTU / 04 MEI 2019 :
ROMA
Pagi ini mengunjungi Vatikan untuk melihat Basilika St.
Petrus, basilika terindah di dunia. Mengunjungi Gereja Maria
Maggiore, Gereja Johanes Lateran dan Gereja Scala Sancta
(Tanggga Kudus), Colloseum dan Air Mancur Trevi yang
terkenal. Setelah santap malam kita akan diantar ke hotel untuk
beristirahat. (SP/SS/SM)
HARI 14 / MINGGU / 05 MEI 2019 :
ROMA – JAKARTA
FLIGHT
Hari ini kita akan mengunjungi Basilika St. Paulus di Luar
Tembok untuk berziarah ke Makam St. Paulus. Diantar ke
bandara untuk penerbangan kembali ke Jakarta. (SP/SS)
HARI 15 / SENIN / 06 MEI 2019 :
JAKARTA
Perjalanan kita berakhir ketika pesawat kita tiba di Bandara
Soekarno-Hatta Jakarta. Kiranya apa yang diperoleh selama
berziarah bersama Yesus dan Bunda Maria dapat menjadi
bekal bagi kita semua untuk mewartakan kabar gembira
keselamatan Tuhan bagi umatnya. Sampai bertemu di dalam
ziarah berikutnya bersama STELLA KWARTA WISATA.

BIAYA TUR :
MINIMUM PESERTA
> 30
> 25
> 20
> 15
Single Supplement

BIAYA (USD.)
3.590
3.690
3.790
3.990
590

*** harga tur untuk jumlah minimal full paying passengers
*** pembayaran dalam rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku
_________________________________________________
KONDISI TUR :
TUR TERMASUK :
01. Tiket pesawat ekonomi.
02. Akomodasi di hotel berbintang 3* / 4* (twin sharing).
03. Transportasi dengan bus AC (deluxe) selama perjalanan.
04. Santap pagi / siang / malam sesuai acara perjalanan.
05. Perlengkapan wisata seperti topi, tas dan dompet paspor.
06. Tiket masuk obyek wisata sesuai acara perjalanan.
07. Bagasi seberat 30 kg sesuai ketentuan penerbangan.
08. Seorang tour leader dari Stella Kwarta.
09. Asuransi perjalanan (wajib).
10. Tips pemandu lokal, supir dan pelayan restoran.
11. Fuel Surcharge dan airport tax. ** dapat berubah sewaktu-waktu
TUR TIDAK TERMASUK :
01. Pembuatan dokumen perjalanan (paspor).
02. Visa Schengen Eropa sebesar Rp. 1.750.000 / peserta.
*** dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kedutaan
03. Biaya kelebihan berat bagasi.
04 Pengeluaran pribadi seperti laundry, telepon dan minibar.
05. Acara tambahan di luar acara perjalanan (optional tour).
06. Tips Tour Leader dari Jakarta (min. EUR. 3 / pax / hari).

_________________________________________________
SYARAT DAN KONDISI TUR :
01.Pendaftaran disertai uang muka USD. 1.000 / peserta.
02.Pelunasan 30 hari sebelum keberangkatan.
03. PEMBATALAN :
- < 30 hari sebelum keberangkatan sebesar uang muka.
- 04 - 14 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 agenagen kami di luar negeri
hanyalah bertanggung jawab atas pelayanan meliputi transportasi,hotel dan
acara perjalanan.Kami tidak bertanggung jawab atas kecelakaan, kehilangan
barang atau dokumen perjalanan, kelebihan berat dan jumlah bagasi,
penahanan baik di bandara maupun di hotel serta keterlambatan / perubahan
jadwal pesawat dan transportasi lain akibat dari cuaca, gangguan teknis dan
operasional, pemogokan, force majeur, peraturan pemerintah dan lainnya yang
terjadi di luar kekuasaan kami. Segala biaya yang terjadi akibat kehilangan
barang ataupun dokumen perjalanan bukan menjadi tanggung jawab kami juga
biaya-biaya yang bersangkutan dengan karantina. Kami tidak bertanggung
jawab atas kegagalan /penolakan mendapatkan visa.
Kedutaan tertentu tidak
mengembalikan biaya visa.Peserta yang pulang diluar jadwal /menyimpang
dari acara perjalanan dengan alasan apapun,
tidak memperoleh pengembalian
biaya.
Kami berhak membatalkan keberangkatan bila jumlah peserta di bawah
minimum yang ditentukan.Biaya tur dapat berubah sewaktuwaktu jika terjadi
perubahan nilai valuta asing,kenaikan tarif hotel atau tiket penerbangan.
Perubahan biaya ini juga berlaku pula bagi peserta yang sudah melunasi tetapi
belum berangkat.Jika keadaan tidak memungkinkan,kami berhak untuk
mengubah pesawat,hotel dan acara perjalanan tanpa adanya pemberitahuan
terlebih dulu.Overbooked pada maskapai penerbangan di luar kuasa kami.
Segala kebijaksanaan yang ada bersifat mutlak, dan peserta dianggap sudah
mengetahui, menerima, dan menyetujui kondisi yang ada.

