STELLA GUADALUPE MEXICO & KEUKENHOF AMSTERDAM
MEXICO | OUR LADY OF GUADALUPE | SAN MIGUEL DE ALLENDE
GUANAJUATO | GUADALAJARA | ACAPULCO | TAXCO | AMSTERDAM

“ Tilma (Jubah) dari Juan Diego yang bergambar Bunda Maria adalah kehadiran
dari Ibu Maria sendiri, kini dapat kita temui di Basilika Guadalupe”

Didampingi Romo Pembimbing Rohani

01 – 15 APRIL 2019 ( 1 5 H A R I )
HARI 01 / SENIN / 01 APRIL 2019 :
JAKARTA – AMSTERDAM
KL 810 : 18.45 – 06.00+1
Kesempatan ziarah adalah berkat yang Tuhan berikan.
Hari ini kita berkumpul di bandara Soekarno Hatta untuk
penerbangan menuju Mexico City via Amsterdam.
HARI 02 / SELASA / 02 APRIL 2019 :
AMSTERDAM – MEXICO
KL 685 : 14.30 - 17.55
Tiba di Amsterdam, setelah transit di Schiphol Airport
kita melanjutkan penerbangan menuju Mexico. Tiba di
Mexico menjelang malam hari, diantar ke hotel.
HARI 03 / RABU / 03 APRIL 2019 :
MEXICO CITY – GUADALUPE – MEXICO CITY
Pagi ini kita mulai peziarahan kita dengan mengunjungi Shrine
of Guadalupe. Kita akan ke bukit Tepeyak di mana Bunda
Maria pertama kali menampakan diri kepada Juan Diego pada
tanggal 9 Desember 1531. Selanjutnya mengunjungi Basilika
yang megah serta melihat gambar dari wajah Bunda Maria
yang terdapat pada jubah dari Juan Diego, yang berdasarkan
penyelidikan, zat yang terdapat pada gambar tersebut tidak
terdapat di dunia ini. Kemudian diajak mengunjungi Floating
Garden of Xochimilco “Trajinera” boat trip dengan suguhan
santap siang khas. Setelah itu mengunjungi Gereja Tulpetlac,
dimana Juan Bernardino (paman Juan Diego) disembuhkan
oleh Bunda Maria. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 04 / KAMIS / 04 APRIL 2019 :
MEXICO CITY
Pagi ini kita kembali mengunjungi Shrine of Guadalupe.
Setelah itu diajak city tour di Mexico City untuk mengunjungi Teotihuacan Pyramids, piramida peninggalan suku Indian Aztec dan juga Katedral Metropolitana. Setelah santap
malam kembali ke hotel. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 05 / JUMAT / 05 APRIL 2019 :
MEXICO CITY – SAN MIGUEL DE ALLENDE – GUANAJUATO
Hari ini menuju San Miguel de Allende, sebuah kota era kolonial di dataran tinggi tengah Mexico, yang dikenal dengan
bangunan-bangunan dengan arsitektur bergaya baroque.
Kita akan diajak mengunjungi gereja neo-Gotik Parroquia de

San Miguel Arcángel di kota ini. Setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Guanajuato. (Santap pagi / siang / malam).
HARI 06 / SABTU / 06 APRIL 2019 :
GUANAJUATO – GUADALAJARA
Pagi ini diajak city tour di kota Guanajuato untuk melewati
antara lain : Templo de la Compañia, Gereja Jesuit dengan kubah Neo-Klasik yang menjadi landmark kota ini serta tempattempat menarik lainnya. Setelah itu melanjutkan perjalanan
menuju Guadalajara. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 07 / MINGGU / 07 APRIL 2019 :
GUADALAJARA
Pagi i ni di ajak berkeli l i ng kota ini untuk mengunjungi a.l : Kathedral, Gereja Bunda Maria dari Zapopan
dan Tlaquepague, sebuah kota disebelah tenggara Guadalajara, dimana dijual barang-barang kerajinan tangan
dari seluruh Mexico yang berupa bordiran, keramik dan
sebagainya. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 08 / SENIN / 08 APRIL 2019 :
GUADALAJARA – PATZCUARO – CUERNAVACA
Pagi ini kita meninggalkan Guadalajara menuju sebuah
pulau wisata di Danau Patzcuaro dengan kunjungan ke
La Senora delaSalud (Bunda Penyembuh) yang asli.
Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Cuernavaca
untuk bermalam. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 09 / SELASA / 09 APRIL 2019 :
CUERNAVACA – ACAPULCO
Setelah city tour sejenak di kota Curnavaca, melanjutkan
perjalanan menuju ke Pantai yang sangat terkenal di
dunia, Acapulco. Setibanya di Acapulco, acara bebas.
Bermalam di Acapulco. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 10 / RABU / 10 APRIL 2019 :
ACAPULCO
Hari ini kita akan diajak tour dengan perahu motor di teluk
Acapulco untuk melihat Cliff Divers Show atau terjun tebing
di Le Quebrada yang sangat populer. Setelah itu kesempatan acara bebas di pantai yang indah. (Santap pagi)

HARI 11 / KAMIS / 11 APRIL 2019 :
ACAPULCO – TAXCO
Hari ini meninggalkan Acapulco menuju Taxco, yang
merupakan kota penghasil kerajinan Perak terkenal
di Mexico. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 12 / JUMAT / 12 APRIL 2019 :
TAXCO – MEXICO CITY
MEXICO – AMSTERDAM
KL 686 : 21.05 – 14.40+1
Hari ini bersiap-siap diantar kembali ke Mexico City untuk
penerbangan menuju Amsterdam (Santap pagi / siang)
HARI 13 / SABTU / 13 APRIL 2019 :
AMSTERDAM
Tiba di Amsterdam, ibukota dari negeri kincir angin Belanda
menjelang sore hari, setelah proses imigrasi diantar untuk
santap malam dan kemudian ke hotel. (Santap malam)
HARI 14 / MINGGU / 14 APRIL 2019 :
AMSTERDAM – JAKARTA KL 809 : 20.50 – 17.25+1
Pagi ini menuju daerah Lisse untuk mengunjungi Taman
Bunga Tulip Keukenhof yang dibuka antara bulan Maret – Mei
setiap tahunnya. Kemudian menuju desa nelayan Volendam
dimana 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 15 / SENIN / 15 APRIL 2019 :
TIBA DI JAKARTA
Perjalanan berakhir ketika pesawat mendarat di Bandara
Soekarno Hatta. Tetapi perjalanan 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 : ( MINIMAL 30 PESERTA DEWASA )
Dewasa (1 kamar berdua)
Single Supplement**		

= USD. 4.990 / peserta
= USD.
660

(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, biaya tour :
Untuk Jumlah Peserta 25 – 29 = USD. 5.190 / peserta
Untuk Jumlah Peserta 20 – 24 = USD. 5.390 / peserta
Untuk Jumlah Peserta 15 – 19 = USD. 5.590 / peserta
Untuk Jumlah Peserta 10 – 14 = USD. 6.290 / peserta
*Pembayaran seluruh biaya tour HARUS dalam bentuk rupiah*
KONDISI TOUR :
TOUR TERMASUK :
01. Tiket pesawat kelas ekonomi untuk rute Jakarta /
Mexico City / Amsterdam / Jakarta untuk peserta.
02. Fuel Surcharge dan Airport Tax Luar Negeri dari Airlines.
(*dapat berubah sesuai dengan ketentuan penerbangan)
03. Akomodasi hotel berbintang 4*/3* selama perjalanan
berdasarkan 1 kamar 2 dewasa (Twin Sharing).
04. Tips untuk supir, local guide & pelayan restoran
selama perjalanan.
05. Transportasi bus AC (deluxe) selama perjalanan.
06. Santap pagi / siang / malam sesuai acara perjalanan.
07. Asuransi perjalanan (wajib guna pengurusan visa).
08. Perlengkapan wisata : tas trolley roda 4, topi, payung,
buku nyanyian dan kaos polo shirt Stella Tours.
09. Seorang tour leader dari STELLA KWARTA.
10. Tiket masuk obyek wisata sesuai acara perjalanan.

TOUR TIDAK TERMASUK :
01. Biaya pengurusan paspor.
02. Tour-tour tambahan diluar jadwal acara (optional).
03. Pengeluaran pribadi : telepon, minibar, dan laundry.
04. Biaya kelebihan berat bagasi.
05. Visa Mexico Rp 1.100.000* / peserta (*biaya akan
diupdate lagi sesuai ketentuan kedutaan).
06. Visa Schengen Eropa Rp 1.650.000* / peserta
07. Tips Tour Leader dari Jakarta (Usd. 2 / hari / peserta)
08. Tiket pesawat domestik dari luar daerah ke Jakarta.
09. Akomodasi dan Penjemputan di Jakarta.
10. Biaya pengiriman perlengkapan tour ke luar kota Jakarta.
SYARAT DAN KONDISI TOUR :
01. Pendaftaran disertai uang muka USD. 1000 / peserta.
02. Pelunasan maksimum 30 hari sebelum keberangkatan.
03. Pembayaran seluruh biaya HARUS dalam RUPIAH
berdasarkan KURS JUAL BANK 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 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 (WA)
: (0818) 783 552
SMS CENTER : (0812) 1972 8000		
E-mail
: info@stellatours.com
		
: stella.kwarta@gmail.com

