Stella Cairo Holyland Petra March 2020

Biaya Tour Mulai dari :

“Kita hidup di dunia ini dimana Allah tidak tampak sedemikian gamblang seperti hal-hal yang dapat diinderai, tetapi dapat dicari dan ditemukan
hanya ketika hati telah siap untuk memulai ‘eksodus’ dari ‘Mesir’ ”. (kata-kata yang dikutip dari Buku Yesus dari Nazaret, hal 31)

Untuk Tour 13 Hari termasuk:

“Ziarah Eksodus dari Mesir menuju Tanah Perjanjian” USD. 2.590* NETT

KAIRO | SINAI | SHARM EL SHEIK | BETLEHEM | JERUSALEM
LAUT MATI | NAZARET | KANA | TIBERIAS | PETRA | GN. NEBO
Didampingi Romo Pembimbing Rohani

06 – 18 MARET 2020 (13 HARI)
HARI 01 / JUMAT / 06 MARET 2020 :
JAKARTA – KAIRO
Kesempatan ziarah adalah berkat luar biasa yang Tuhan
berikan kepada kita. Hari ini dengan penuh syukur kita
berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta 3 jam sebelum keberangkatan untuk penerbangan menuju Kairo.
HARI 02 / SABTU / 07 MARET 2020 :
KAIRO
Tiba di Kairo, diajak mengunjungi Gereja Abu Sirga, tempat
keluarga kudus tinggal saat pengungsian ke Mesir (Mat 2:13)
dan Sinagoga Ben Ezra, tempat Musa diangkat dari air (Kel
2:10) serta juga Gereja Gantung. (Santap siang / malam)
HARI 03 / MINGGU / 08 MARET 2020 :
KAIRO
Pagi ini menuju dataran tinggi Giza untuk melihat 3 Piramida
dari Raja Kheops, Khephren & Mykerinos. Juga diajak ke pabrik
pembuatan papirus & parfum. Juga mengunjungi Gereja St.
Simon ( Gereja Sampah ) di Bukit Muqatam. Malam hari diajak
naik kapal menyusuri sungai Nil sambil santap malam dengan
suguhan tarian khas Mesir. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 04 / SENIN / 09 MARET 2020 :
KAIRO – SHARM EL SHEIK
Pagi ini melanjutkan perjalanan panjang dengan rute yang
sama seperti saat Bangsa Israel keluar dari Mesir di bawah
pimpinan Nabi Musa menuju Tanah Perjanjian. Sore hari kita
tiba di Sharm El Sheik, kota pantai terkenal di tepi Laut
Merah. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 05 / SELASA / 10 MARET 2020 :
SHARM EL SHEIK – ST. KATARINA – TABA
Pagi ini menuju desa St. Katarina di kaki Pegunungan Sinai. Tiba
di sana langsung melakukan acara pendakian ke Gunung Sinai.
(2.285 m) di mana Musa menerima 10 Perintah Allah (Kel 20). Kita
juga dapat melihat keindahan pemandangan dari puncak gunung
ini. Setelah turun gunung langsung diantar ke Taba di tepi Laut
Merah untuk bermalam. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 06 / RABU / 11 MARET 2020 :
TABA – QUMRAN – LAUT MATI – JERICHO – BETLEHEM
Pagi ini menuju perbatasan Mesir dan Israel di Taba. Setelah
proses imigrasi langsung menuju Qumran, tempat ditemukannya
salinan Alkitab tertua. Setelah itu diajak mengalami pengalaman unik, yaitu berenang terapung di Laut Mati, laut yang
kadar garamnya 10x dibanding laut biasa umumnya. Menuju
Jerikho untuk melihat pohon ara yang dipanjat Zakheus (Luk 19:1)

Cruise di Sungai Nil
Naik Gunung Sinai
Bermalam di Sharm El Sheik
Naik ke Gunung Hermon
Kunjungan ke Petra, The Lost City

**Pembayaran dalam Rupiah**

(*Harga untuk Minimal 30 Peserta)

serta memandang ke arah bukit pencobaan (Mat 4:1). Kemudian naik ke arah Kota Suci Jerusalem untuk bermalam di
Betlehem. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 07 / KAMIS / 12 MARET 2020 :
BETLEHEM – BUKIT ZAITUN – BUKIT ZION – TEMBOK
RATAPAN – BETLEHEM
Pagi ini menuju Gereja Kelahiran Yesus di Betlehem
(Luk. 2:4-8). Menuju Bukit Zaitun untuk mengunjungi
: Kapel Kenaikan (Kis. 1:9-12), Gereja Bapa Kami
(Mat. 6:9-13) dan Taman Getsemani (Luk. 22:52).
Menuju Bukit Zion untuk melihat Makam Raja Daud
s e r t a Ru a n g Pe r j a m u a n Te ra k h i r ( L u k . 2 2 : 1 4 - 3 8 ) .
Menuju Tembok Ratapan, tempat tersuci bagi umat
Yahudi. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 08 / JUMAT / 13 MARET 2020 :
BETLEHEM – KOLAM BETESDA – VIA DOLOROSA – GOLGOTHA – BETLEHEM
Pagi ini menuju Kolam Betesda, mengingatkan orang
lumpuh yang disembuhkan (Yoh. 5:1-18). Setelah itu menyusuri Jalan Derita Yesus di Via Dolorosa menuju Gereja
Makam Suci di Golgota. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 09 / SABTU / 14 MARET 2020 :
BETLEHEM – GUNUNG KARMEL – GUNUNG TABOR –
NAZARET – KANA – TIBERIAS
Menuju Gunung Karmel, mengingatkan kisah Nabi Elia berperang melawan 450 Nabi Baal (1 Raj 18:19-30). Menuju
Gunung Tabor, tempat Yesus dimuliakan bersama Musa &
Elia (Mat. 17:1-2). Menuju Nazaret untuk melihat Gereja
Kabar Gembira (Luk. 1:26-37) serta Kana (Yoh. 2:1-11),
untuk melakukan acara PEMBAHARUAN JANJI PERNIKAHAN
bagi pasangan yang hadir. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 10 / MINGGU / 15 MARET 2020 :
TIBERIAS – GUNUNG HERMON* – SUNGAI JORDAN –
DANAU GALILEA – BUKIT SABDA BAHAGIA – TIBERIAS
“Seperti embun gunung hermon yang turun ke atas
gunung Zion, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat,
kehidupan untuk selama lamanya” (Mzm 133), pagi ini
kita diajak naik ke Gunung Hermon (2.814 m) **Acara
naik ke Gunung Hermon sangat bergantung dengan keadaan cuaca**. Menuju Sungai Jordan (Mat
3:13-17). Tidak lupa hari ini kita santap siang ikan
Petrus. Menuju Bukit Sabda Bahagia (Mat. 5:1-12) dan
Tabgha, tempat mukjizat penggandaan 5 roti & 2 ikan
(Yoh. 6:1- 15). (Santap pagi / siang / malam)

HARI 11 / SENIN / 16 MARET 2020 :
TIBERIAS – JEMBATAN SHEIK HUSSEIN – PETRA
Pagi ini meninggalkan Tanah Terjanji masuk negara Jordania
melewati Jembatan Sheik Hussein. Setelah proses imigrasi menuju Petra, kota orang Nabatean dahulunya.Setibanya di sana,
langsung kunjungan ke Petra Kuno (The Red Rose City), kota indah
yang dibangun di bukit karang, yang dinyatakan sebagai salah
satu dari 7 keajaiban dunia baru. (Santap pagi / siang / malam)
HARI 12 / SELASA / 17 MARET 2020 :
PETRA – GUNUNG NEBO – AMMAN
AMMAN – JAKARTA
Pagi ini menuju Gunung Nebo, tempat Musa hanya dapat melihat
Tanah Terjanji karena tidak diijinkan Tuhan untuk memasukinya (Ul. 32:49-50). Setelah itu diantar menuju Bandara untuk
penerbangan kembali ke Tanah Air. (Santap pagi / siang)
HARI 13 / RABU / 18 MARET 2020 :
TIBA DI JAKARTA
Perjalanan kita berakhir ketika pesawat mendarat kembali di
Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Akan tetapi perjalanan panjang ziarah kehidupan kita masih berlanjut dan semua yang
kita peroleh selama berziarah 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) : ( MINIMUM 30 PESERTA DEWASA )
Dewasa (1 kamar berdua)
Single Supplement**		

= USD. 2.590 / peserta
= USD.
410

(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. 2.690 / peserta
Untuk Jumlah Peserta 20 – 24 = USD. 2.790 / peserta
Untuk Jumlah Peserta 15 – 19 = USD. 2.890 / peserta
**Pembayaran seluruh biaya tour harus dalam bentuk rupiah**
STANDAR HOTEL YANG DIPERGUNAKAN :
KAIRO		
: DUSIT / INTERCON (5*)
atau setaraf
SHARM EL S. : BARCELO (4*)		
atau setaraf
TABA		
: STEIGENBERGER (5*)		
atau setaraf
BETLEHEM
: GRAND PARK (4*)		
atau setaraf
TIBERIAS
: LAKE HOUSE / EMILY (4*)
atau setaraf
PETRA		
: PETRA GUEST HOUSE (4*)
atau setaraf
KONDISI TOUR :
TOUR TERMASUK :
01. Tiket pesawat kelas ekonomi rute Jakarta / Kairo //
Amman / Jakarta untuk peserta.
02. Akomodasi hotel berbintang 5/4* selama perjalanan berdasarkan 1 kamar 2 dewasa.
03. Fuel Surcharge* & Airport Tax* Luar Negeri dari
Airlines (*dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijaksanaan airlines penerbangan).
04. Tips pemandu lokal, supir, pelayan restoran, porter
selama perjalanan.
05. Visa Mesir, Israel dan Jordan.
06. Tax Perbatasan.
07. Seorang tour leader dari STELLA KWARTA WISATA.
08. Transportasi perjalanan dengan bus turis AC (deluxe).
09. Perlengkapan wisata : tas trolley roda 4, topi, payung,
goodie bag, kaos poloshirt stellatours dan buku panduan ziarah dan buku nyanyian.
10. Tiket masuk obyek wisata sesuai acara perjalanan.
11. Santap pagi / siang / malam sesuai acara perjalanan.
12. Nile Cruise di Sungai Nil.
13. Sertifikat Pendakian Gunung Sinai.
14. Asuransi Perjalanan ( Wajib ).
15. Dua Botol Air Mineral per hari di bus untuk setiap peserta.

TOUR TIDAK TERMASUK :
01. Biaya pengurusan paspor.
02. Pengeluaran pribadi : telepon, minibar, dan laundry.
03. Biaya kelebihan berat bagasi.
04. Tour tambahan diluar jadwal acara (optional) seperti : Naik Unta
di Gunung Sinai (bagi yang berminat naik gunung sinai)
05. Tiket pesawat domestik dari luar daerah ke Jakarta.
06. Akomodasi dan Penjemputan di Jakarta.
07. Tips untuk Tour Leader dari Jakarta (Usd. 2 / hari / peserta)
08. Biaya pengiriman perlengkapan tour (tas kabin
dan lainya) bagi yang tinggal di luar kota Jakarta.
SYARAT DAN KONDISI TOUR :
01. Pendaftaran disertai uang muka USD. 500 / peserta.
02. Pelunasan maksimum 30 hari sebelum keberangkatan.
03. Pembayaran biaya Tour 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,
gangguan cuaca serta 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 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. Kebijaksanaan Fuel Surcharge
adalah tergantung dari Maskapai penerbangan karena dapat berubah
sewaktu-waktu mengikuti fluktuasi harga minyak mentah dunia.
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
Website		
: www.stellatours.com
Member of
:

Download Gratis Apps Stella Kwarta:

