STELLA GREECE PILGRIMAGE + SANTORINI

“Perjalanan Napak Tilas Gereja Mula dan Rasul Paulus di Yunani
serta Rekreasi ke Pulau Santorini yang indah pemandangannya”

BIAYA TOUR MULAI DARI :

*USD. 3.490 NETT
Untuk Perjalanan

TESALONIKA | KAVALA | FILIPI | BEREA
Ziarah & Rekreasi
METEO R A | A T H E N A | K O R INTUS | SANTORINI di Yunani & Santorini
Didampingi Romo Pembimbing Rohani

**Pembayaran dalam Rupiah**

05 – 14 JULI 2019 ( 1 0 H A R I )
HARI 01 / JUMAT / 05 JULI 2019 :
JAKARTA – ISTANBUL
TK 57 : 21.30 – 05.00+1
Kesempatan ziarah adalah anugerah luar biasa dari Tuhan.
Hari kita awali ziarah ini dengan berkumpul di Bandara
Soekarno–Hatta 3 jam sebelum keberangkatan untuk
penerbangan menuju Thessaloniki di Yunani.
HARI 02 / SABTU / 06 JULI 2019 :
ISTANBUL – THESSALONIKI TK 1881 : 07.25 – 08.45
Tiba di Thessaloniki, kota terbesar ke dua di Yunani
setelah Athena. Thessaloniki mengingatkan kita akan
karya Paulus dimana Paulus banyak mengajar di rumah
ibadat Yahudi di kota ini dan menimbulkan keirihatian
dari orang Yahudi setempat sehingga Paulus terusir dari
kota ini (Kis 17). Dua dari Surat Paulus pun ditujukan
kepada jemaatnya di kota ini ( Surat1 & 2 Tesalonika).
Sejenak kita diajak city tour di kota ini untuk melewati
antara lain Istana Galerius, peningalan2 Romawi dan
juga Monastery dari Valtadon. (Santap siang / malam)
HARI 03 / MINGGU / 07 JULI 2019 :
THESSALONIKI – KAVALA ( NEOPOLIS ) – PHILIPI –
THESSALONIKI
Setelah santap pagi kita menuju Kavala, yang dikenal
sebagai Neopolis, tempat Rasul Paulus pertama kalinya mendarat di benua Eropa (Kis 16:11). Setelah itu
mengikut jejak Rasul Paulus, kita menuju Filipi, yang
dahulunya menjadi kota perantauan orang Roma (Kis
16:12). Di tempat ini dapat ditemukan sisa-sisa peninggalan dari basilika orang-orang Kristen awal, serta juga
jejak jalan kuno Egnatia dan Grand Roman Forum yang
ternama. Di sini pula Rasul Paulus berkotbah tentang
Injil kepada Lidia, wanita pertama di Eropa yang menjadi Kristen (Kis 16 : 14). Sore hari kita tiba kembali
di Thessaloniki. (Santap pagi / siang / malam)

(*Harga untuk Minimal 30 Peserta)

HARI 04 / SENIN / 08 JULI 2019 :
THESSALONIKI – VERIA – KALAMBAKA
Setelah santap pagi menuju Veria, kota indah yang dahulunya dalam Alkitab disebut sebagai Berea, dimana Rasul
Paulus mengajar dan banyak orang Yunani di kota ini yang
menjadi percaya akan Kristus (Kis 17:10-13). Bermalam
di Kalambaka. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 05 / SELASA / 09 JULI 2019 :
KALAMBAKA – METEORA – ATHENA
Pagi ini menuju Meteora, dimana terdapat biara-biara pertapaaan Kristen yang unik karena berdiri diatas bukit-bukit
tinggi di daerah ini. Daerah ini menjadi tempat dimana rahib-rahib Kristen mengasingkan diri untuk beribadah kepada
Tuhan sejak abad ke 14. Kita akan diajak mengunjungi salah
satu biara di tempat ini. Malam hari tiba di Athena, ibukota
dari negeri Yunani. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 06 / RABU / 10 JULI 2019 :
ATHENA – CORINTH – ATHENA
Setelah santap pagi kita diajak city tour di Athena sejenak,
yang merupakan salah satu kota tertua di dunia, untuk mengunjungi Acropolis dimana terdapat Kuil Parthenon. Di kota
ini pula St. Paulus pernah berkotbah di Areopagus kepada
orang-orang Atena mengenai satu-satunya Allah (Kis 17 :
16-34). Juga diajak melewati tempat lainnya seperti : Gedung
Parlemen di Syntagma Square dan Stadion Panathenaic yang
merupakan tempat pertama untuk Olimpiade. Setelah itu kita
menuju Korintus. sambil melewati KANAL KORINTUS, kanal
yang menghubungkan Laut IONIAN dan Laut AEGEAN. Ada
kesempatan untuk berhenti sebentar melihat pemandangan
yang menakjubkan dari ketinggian di atas kanal ke bawah.
Di Korintus Rasul Paulus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkotbah mengenai Injil kepada orang-orang
Korintus (Kis 18). (Santap pagi / siang / malam)

HARI 07 / KAMIS / 11 JULI 2019 :
ATHENA – SANTORINI
BY DOMESTIC FLIGHT
Pagi ini melakukan penerbangan domestik menuju pulau
Santorini, pulau vulkanis yang memiliki pemandangan
indah. Tiba di sini, kita akan diajak tour jalan kaki di kota
Fira, kota utama di Santorini yang terkenal dengan rumahrumah berwarna putih, jalan-jalan sempit, kafe terbuka,
dan toko-toko yang menempel pada tebing curam.Santorini adalah pulau yang paling menakjubkan dari semua
Kepulauan Yunani. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 08 / JUMAT / 12 JULI 2019 :
SANTORINI
Pagi ini diajak tour ke Gunung Berapi dan sumber air panas
di pulau ini. Setelah santap siang dilanjutkan lagi dengan
tour di Fira Town melewati : Black Beach, Perisa Beach,
Desa Pyrgos dan juga mengunjungi tempat pembuatan
wine dimana kita berkesempatan untuk wine tasting di
tempat ini. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 09 / SABTU / 13 JULI 2019 :
SANTORINI – ATHENA
BY DOMESTIC FLIGHT
ATHENA – ISTANBUL
TK 1844 : 22.25 – 23.55
Hari ini diantar ke bandara untuk penerbangan kembali ke
Athena. Tiba di Athena, kita akan melanjutkan penerbangan
kembali ke Tanah Air. (Santap pagi)
HARI 10 / MINGGU / 14 JULI 2019 :
ISTANBUL – JAKARTA
TK 56 : 02.15 – 18.00
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 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. 3.490 / peserta
= USD.
510

(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. 3.590 / peserta
Untuk Jumlah Peserta 20 – 24 = USD. 3.790 / peserta
Untuk Jumlah Peserta 15 – 19 = USD. 3.990 / peserta
**Pembayaran seluruh biaya tour harus dalam bentuk rupiah**
KONDISI TOUR :
TOUR TERMASUK :
01. Tiket pesawat kelas ekonomi rute Jakarta / Thessaloniki //
Athena / Jakarta untuk peserta dengan Turkish Airlines.
02. Tiket pesawat domestik kelas ekonomi rute Athena / Santorini
/ Athena untuk peserta dengan Aegean Airlines.
03. Fuel Surcharge* & Airport Tax* Luar Negeri dari
Maskapai Penerbangan (*dapat berubah sewaktuwaktu mengikuti kebijaksanaan airlines).
04. Akomodasi hotel bintang 4/3* di Yunani berdasarkan 1 kamar 2 dewasa (Twin Sharing).
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. Perlengkapan wisata : tas trolley roda 4, topi, payung, goodie bag, buku nyanyian dan kaos poloshirt stellatours.
11. Tiket masuk obyek wisata sesuai acara perjalanan.

TOUR TIDAK TERMASUK :
01. Biaya pengurusan paspor.
02. Visa Schengen Eropa Rp. 1.550.000* / 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. Tiket pesawat domestik dari luar daerah ke Jakarta.
08. Akomodasi dan Penjemputan di Jakarta.
09. Biaya pengiriman perlengkapan tour ke luar kota
(khusus bagi yang tinggal di luar Jakarta).
SYARAT DAN KONDISI TOUR :
01. Pendaftaran disertai uang muka USD. 1000 / peserta.
02. Pelunasan maksimum 30 hari sebelum keberangkatan.
03. P e m b a y a r a n s e l u r u h b i a y a H A R U S d a l a m
RUPIAH berdasarkan K U R S J U A L B A N K Y A N G
B E R L A K U (sesuai peraturan pemerintah p e r
NOVEMBER 2015)
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 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

