STELLA KWARTA SPECIAL PROGRAM
ZIARAH YUNANI + SANTORINI

START FROM

MYKONOS – SANTORINI – ATHENS – CORINTH – METEORA – KALAMBAKA
VERIA – KAVALA – PHILIPI – THESSALONIKI

$ 3.690

bersama ROMO LUCKY NIKASIUS PR.

NETT.

25 SEPTEMBER – 06 OKTOBER 2019 (12 HARI)
HARI 01 / RABU / 25 SEPTEMBER 2019 :
JAKARTA – BERKUMPUL DI BANDARA
Kesempatan ziarah adalah anugerah besar yang Tuhan
berikan kepada kita. Malam hari kita akan berkumpul di
Bandara Soekarno-Hatta untuk penerbangan menuju
Mykonos via Doha.
HARI 02 / KAMIS / 26 SEPTEMBER 2019 :
JAKARTA – DOHA
QR 955 00.40 – 05.05
DOHA – MYKONOS
QR 311 08.05 – 13.00
Setelah penerbangan sepanjang malam, siang hari kita akan
tiba di Mykonos, sebuah pulau di Negara Yunani yang berada
di Laut Adriatik. Kita akan menikmati keindahan alam dan
pantai serta bangunan-bangunan menarik yang berwarna putih
dengan jendela berwarna biru, Little Venice dan Pelabuhan
Tua Chora. Bermalam di Mykonos (SS/SM)
HARI 03 / JUMAT / 27 SEPTEMBER 2019 :
MYKONOS – SANTORINI
Pagi ini dengan ferry kita akan menuju Santorini, pulau
vulkanis dengan pemandangan yang sangat indah. Kita akan
tur berjalan kaki di Kota Fira, kota utama yang terkenal dengan
rumah-rumah berwarna putih, jalan-jalan sempit, kafe terbuka
dan toko-toko yang menempel pada tebing curam. Santorini
adalah pulau yang paling menakjubkan dari semua kepulauan
yang ada di Yunani. (SP/SS/SM)
HARI 04 / SABTU / 28 SEPTEMBER 2019 :
SANTORINI
Pagi ini diajak tur ke gunung api dan sumber air panas di pulau
ini. Setelah santap siang dilanjutkan lagi dengan tur 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. Selesai acara
kita akan kembali ke hotel untuk beristirahat. (SP/SS/SM)

HARI 05 / MINGGU / 29 SEPTEMBER 2019 :
SANTORINI – ATHENA
FLIGHT
Pagi ini kita akan diantar ke bandara untuk penerbangan
menuju Athena. Tiba di Athena, setelah santap siang kita akan
diajak city tour untuk mengunjungi Acropolis dimana terdapat
Kuil Parthenon. Di kota ini pula St. Paulus pernah berkotbah di
Areopagus kepada orang-orang Athena mengenai satusatunya Allah (Kis. 17:16-34). Melewati tempat lainnya seperti :
Gedung Parlemen di Syntagma Square dan Stadion
Panathenaic yang merupakan tempat Olimpiade pertama.
Setelah santap malam kita akan diantar ke hotel untuk
bermalam. (SP/SS/SM)
HARI 06 / SENIN / 30 SEPTEMBER 2019 :
ATHENA – KORINTUS – ATHENA
Pagi ini kita akan menuju Korintus. Kita akan melewati Kanal
Korintus, kanal yang menghubungkan Laut Ionian dan Laut
Aegean. Ada kesempatan untuk 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). Kembali ke Athena dan setelah santap
malam kita akan diantar kembali ke hotel untuk beristirahat.
(SP/SS/SM)
HARI 07 / SELASA / 01 OKTOBER 2019 :
ATHENA – METEORA – KALAMBAKA
Pagi ini menuju Meteora, untuk melihat biara-biara pertapaaan
Kristen yang unik yang berdiri di atas bukit-bukit tinggi. 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. Selesai
kunjungan kita akan menuju Kalambaka, dan setelah santap
malam kita akan diantar menuju hotel untuk beristirahat.
(SP/SS/SM)

HARI 08 / RABU / 02 OKTOBER 2019 :
KALAMBAKA – VERIA – KAVALA
Pagi ini 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). Menuju Kavala untuk bermalam.
(SP/SS/SM)
HARI 09 / KAMIS / 03 OKTOBER 2019 :
KAVALA – PHILIPI – THESSALONIKI
Pagi ini kita akan diajak untuk melihat Monumen Pendaratan
Paulus di Makedonia yang terdapat di dalam Gereja Santo
Nikolas (Kis. 16:9). Menuju Filipi, kota yang dahulunya
menjadi kota perantauan orang Roma (Kis. 16:12). Di tempat ini
ditemukan sisa-sisa peninggalan dari basilika orang Kristen
awal, serta jejak Jalan Kuno Egnatia dan Grand Roman
Forum yang ternama. Di sini Rasul Paulus berkotbah tentang
Injil kepada Lidia, wanita pertama di Eropa yang menjadi
Kristen (Kis. 16:14). Menuju Thessaloniki untuk bermalam.
(SP/SS/SM)
HARI 10 / JUMAT / 04 OKTOBER 2019 :
THESSALONIKI
Thessaloniki adalah kota terbesar kedua 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 dan
2 Tesalonika). City tour untuk melewati antara lain Istana
Galerius dan juga Monastery Valtadon. Setelah santap
malam kita akan diantar ke hotel untuk beristirahat.
(SP/SS/SM)
HARI 11 / SABTU / 05 OKTOBER 2019 :
THESSALONIKI – DOHA
QR 206 13.50 – 18.40
Menjelang siang hari kita akan diantar ke bandara untuk
penerbangan kembali ke Jakarta dengan singgah di Doha
untuk berganti pesawat. (SP)
HARI 12 / MINGGU / 06 OKTOBER 2019 :
DOHA – JAKARTA
QR 956 02.20 – 15.20
Perjalanan kita berakhir ketika pesawat tiba di Bandara
Soekarno-Hatta Jakarta. Kiranya apa yang diperoleh selama
berziarah dapat menjadi bekal bagi kita semua untuk
mewartakan kabar gembira keselamatan Tuhan. Sampai
bertemu di dalam ziarah STELLA KWARTA berikutnya.
_________________________________________________
KHOTBAH PAULUS KEPADA ORANG-ORANG DI ATHENA
Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata: "Hai orangorang Atena, aku lihat, bahwa dalam segala hal kamu sangat
beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan
di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku
menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan : Kepada Allah
yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa
mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah
yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia, yang adalah
Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan
tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia,
seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang
memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada
semua orang.”
(Kis. 17:22-25)

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

BIAYA (USD.)
3.690
3.790
3.890
4.190
690

*** harga tur untuk jumlah minimal full paying passengers
_________________________________________________
KONDISI TUR :
TUR TERMASUK :
01. Tiket pesawat ekonomi dengan QATAR AIRWAYS.
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 Yunani sebesar Rp. 2.850.000 / 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 14 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 14 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.

