LADY OF KNOCK AND LADY OF WALSINGHAM PILGRIMAGE
DUBLIN – KNOCK – CLIFFS OF MOHER – KILLARNEY – BLARNEY – CARDIFF – BATH STONEHENGE – LONDON
WALSINGHAM – MANCHESTER – EDINBURGH – LOCH NESS – GLASGOW

didampingi oleh ROMO PEMBIMBING
26 APRIL – 11 MEI 2019 (16 HARI)
Penampakkan Bunda Maria di Knock, Irlandia hanya berselang 21 tahun setelah Penampakkan di Lourdes, yakni tahun 1879. Kini
tempat ini menjadi pusat devosi Maria yang sangat terkenal di Irlandia. Pada peringatan ke 100 tahun penampakkan ini tahun 1979, Paus
Yohanes Paulus II (alm) berziarah ke tempat ini. Bunda Teresa pun juga pernah berziarah ke tempat ini di tahun 1993. Apa yang
sebenarnya terjadi di sana ? Bunda Maria menampakkan diri pada tanggal 21 Agustus 1879 dengan diapit oleh Santo Yusuf dan Santo
Yohanes Penginjil di sebuah desa nan indah bernama Knock di Provinsi Mayo, Irlandia. Penampakkan itu sendiri berlangsung sekitar
2 jam dengan disaksikan oleh 15 orang yang berusia antara 6 sampai dengan 75 tahun. Anda juga diajak untuk berziarah ke Knock untuk
mendengarkan pesan-pesan Bunda Maria. Penampakan Bunda Maria di Walsingham kepada Richeldis de Faverches, seorang

wanita bangsawan Inggris pada tahun 1061. Walsingham sekarang ini menjadi tempat ziarah Bunda Maria yang dihormati baik
oleh Gereja Katolik Roma maupun Gereja Anglikan.
HARI 01 / JUMAT / 26 APRIL 2019 :
JAKARTA – DUBLIN
FLIGHT
Kesempatan ziarah adalah anugerah Tuhan yang besar untuk
kita dan harus sangat kita syukuri. Berkumpul di Bandara
Soekarno-Hatta Jakarta untuk penerbangan menuju Dublin.

HARI 05 / SELASA / 30 APRIL 2019 :
LIMERICK – BUNRATTY – KILLARNEY
Pagi ini kita akan menuju Bunratty untuk melihat kastil dan kota
kuno. Menuju Killarney untuk. Bermalam di Killarney.
(SP/SS/SM)

HARI 02 / SABTU / 27 APRIL 2019 :
DUBLIN
Pagi hari tiba di Dublin. Kita akan city tour dan mengunjungi
Trinity College, universitas tertua di Irlandia dimana terdapat
di dalamnya Museum “The Book of Kells” untuk melihat salah
satu koleksinya yang terpenting yaitu injil yang berusia 1.200
tahun yang ditulis oleh Bangsa Celtic. Setelah santap malam
kita akan diantar ke hotel untuk bermalam. (SS/SM)

HARI 06 / RABU / 01 MEI 2019 :
KILLARNEY – BLARNEY – CORK – WATERFORD
Pagi ini menuju Blarney untuk melihat Blarney Castle yang
juga terkenal dengan Blarney Stone-nya. Melewati Cork dan
selanjutnya menuju Waterford, kota yang terkenal dengan
kerajinan kristalnya, untuk bermalam di sana. (SP/SS/SM)

HARI 03 / MINGGU / 28 APRIL 2019 :
DUBLIN – KNOCK – CASTLEBAR
Pagi ini menuju Knock. Kita akan berziarah ke tempat
Penampakan Bunda Maria yang didampingi oleh St. Yusuf
dan St. Yohanes Penginjil kepada seorang pembantu pastor
yang bernama Mary Byrne dan lima belas orang lainnya. Kita
akan Misa Kudus di tempat dimana terdapat sisa peninggalan
batu asli penampakan yang berada di dinding belakang gereja.
Bermalam di Castlebar. (SP/SS/SM)
HARI 04 / SENIN / 29 APRIL 2019 :
CASTLEBAR – CLIFFS OF MOHER – LIMERICK
Pagi ini menuju Cliff of Moher untuk melihat pemandangan
spektakuler tebing di tepi Lautan Atlantik yang sangat indah.
Menuju Limerick untuk bermalam di sana. (SP/SS/SM)

HARI 07 / KAMIS / 02 MEI 2019 :
WATERFORD – ROSSLARE – FISHGUARD – CARDIFF – BATH
Pagi hari menuju Rosslare. Dengan ferry kita akan
meninggalkan Daratan Irlandia menuju Daratan Inggris, untuk
menuju Fishguard. Setelah santap siang kita akan menuju
Cardiff, ibukota Negara Bagian Wales. Kita akan city tour
antara lain akan melewati Cathedral, City Hall, Cardiff Castle
dan The Senedd. Menuju Bath untuk bermalam. (SP/SS/SM)
HARI 08 / JUMAT / 03 MEI 2019 :
BATH – STONEHENGE – LONDON
Bath adalah kota bersejarah yang terkenal sebagai kota spa.
Kita akan mengunjungi Roman Bath dan melewati bangunanbangunan berarsitektur Georgia. Menuju Stonehenge,
Warisan Sejarah Dunia UNESCO, bangunan batu dalam
formasi lingkaran yang sangat unik dari sekitar tahun 2.500 SM.
Menuju London untuk bermalam. (SP/SS/SM)

HARI 09 / SABTU / 04 MEI 2019 :
LONDON
Pagi ini city tour untuk melihat antara lain: Big Ben, The House
of Parliament, Westminter Abbey dan Buckingham Palace.
Setelah santap siang ada kesempatan untuk berbelanja di
daerah Oxford Street seperti di Marks and Spencer dan tokotoko lainnya. (SP/SS/SM)
HARI 10 / MINGGU / 05 MEI 2019 :
LONDON – WALSINGHAM – MANCHESTER
Pagi ini berziarah ke Our Lady of Walsingham, tempat ziarah
Bunda Maria yang dihormati oleh Gereja Katolik Roma maupun
Gereja Anglikan. Penampakan Bunda Maria kepada Richeldis
de Faverches, seorang wanita bangsawan Inggris pada tahun
1061. Menuju Manchester untuk bermalam. (SP/SS/SM)
HARI 11 / SENIN / 06 MEI 2019 :
MANCHESTER – YORK – EDINBURGH
Pagi ini kita akan city tour untuk antara lain melewati Stadion Old
Trafford, markas dari Klub Manchester United, Town Hall dan
tempat menarik lainnya. Menuju York, city tour melewati City
Wall dari abad pertama, York Minster Cathedral dan Jalan
Stonegate. Menuju Edinburgh di Skotlandia. (SP/SS/SM)
HARI 12 / SELASA / 07 MEI 2019 :
EDINBURGH
Pagi ini mengunjungi Edinburgh Castle, istana bersejarah dari
abad ke-11. Selanjutnya kita akan city tour melewati St.
Andrew Square, Scott Monument, National Gallery, St.
Giles Cathedral, Edinburgh University, Royal Palace dan
Carlton Hill. Selesai acara kita akan diantar ke hotel untuk
bermalam. (SP/SS/SM)
HARI 13 / RABU / 08 MEI 2019 :
EDINBURGH – ST. ANDREWS – HIGHLANDS – AVIEMORE
Pagi ini kita akan melewati Kota St. Andrews, kota asal dari
olahraga Golf yang mulai dimainkan di kota ini pada abad ke15. Selanjutnya sambil menikmati indahnya pemandangan, kita
akan menuju Dataran Tinggi Skotlandia. Sore hari tiba di
Aviemore untuk bermalam di sana. (SP/SS/SM)
HARI 14 / KAMIS / 09 MEI 2019 :
AVIEMORE – LOCH NESS – FORT WILLIAM – LOCH
LOMOND – GLASGOW
Pagi ini menuju Loch Ness, danau yang terkenal dengan cerita
“Monster dari Loch Ness” yang dikenal sebagai “Nessie”,
kita akan melihat pemandangan indah dari danau tersebut.
Melewati Fort William untuk melihat Gunung Ben Nevis,
gunung tertinggi di Dataran Inggris. Melewati Loch Lomond
sebelum tiba di Glasgow untuk bermalam. (SP/SS/SM)
HARI 15 / JUMAT / 10 MEI 2019 :
GLASGOW – JAKARTA
FLIGHT
Pagi ini city tour untuk mengunjungi Katedral Glasgow,
Necropolis dan George Square. Sore hari diantar ke bandara
untuk penerbangan kembali ke Jakarta. (SP/SS)
HARI 16 / SABTU / 11 MEI 2019 :
JAKARTA
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 Tuhan bagi umatNya. Sampai bertemu
dalam ziarah berikutnya bersama STELLA KWARTA WISATA.

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

BIAYA (USD.)
3.990
4.190
4.390
4.590
710

*** harga tur untuk jumlah minimal full paying passengers
*** pembayaran dalam rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku
_________________________________________________
KONDISI TUR :
TUR TERMASUK :
01. Tiket pesawat kelas ekonomi.
02. Hotel berbintang 3 / 4* (twin sharing).
03. Seorang tour leader dari PT. STELLA KWARTA WISATA.
04. Perlengkapan wisata : tas, topi dan kaos.
05. Transportasi perjalanan dengan bus turis AC (deluxe).
06. Tiket masuk obyek wisata sesuai acara perjalanan.
07. Santap pagi / siang / malam sesuai acara perjalanan.
08. DVD Rekaman Perjalanan.
09. Fuel Surcharge dan Airport Tax luar negeri
*** dapat berubah sesuai kebijaksanaan penerbangan
10. Asuransi Perjalanan (wajib).
11. Tips pemandu lokal, supir, pelayan restoran.
TUR TIDAK TERMASUK :
01. Biaya pengurusan paspor.
02. Visa Irlandia sebesar Rp. 250.000 / peserta.
03. Visa Inggris sebesar Rp. 2.750.000 / peserta.
04. Tur tambahan diluar jadwal acara (optional)
05. Pengeluaran pribadi : telepon, minibar dan laundry.
06. Biaya kelebihan berat bagasi.
07. Tips tour leader dari Jakarta (min. USD. 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 agen-agen kami di luar negeri
hanyalah bertanggung jawab atas pelayanan meliputi transportasi, hotel dan
acara perjalanan dan 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, peraturan 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
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
sewaktu-waktu jika terjadi perubahan nilai valuta asing, kenaikan tarif hotel atau
tiket pesawat udara. Perubahan biaya ini juga berlaku pula bagi peserta yang
sudah melunasi tetapi belum berangkat. Jika keadaan yang tidak memungkinkan,
kami berhak untuk mengubah pesawat, hotel, walaupun 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.

