
HARI 01 / RABU / 02 JANUARI 2019 :
JAKARTA – ISTANBUL  TK 57 : 21.30 – 05.55+1
Kesempatan ziarah adalah berkat luar biasa yang Tuhan 
berikan kepada kita. Hari ini kita berkumpul di bandara 
Soekarno-Hatta Jakarta 3 (tiga) jam sebelum keberang-
katan untuk penerbangan menuju Istanbul.

HARI 02 / KAMIS / 03 JANUARI 2019 :
ISTANBUL – BURSA
Tiba di Istanbul pagi hari, langsung diajak city tour 
sejenak  untuk mengenal kota yang dahulunya disebut 
sebagai Konstantinopel, ibukota Kekaisaran Kristen 
Romawi setelah Roma. Kita langsung mengunjungi Ge-
reja Hagia Sophia, salah satu Gereja terbesar di dunia 
yang dahulunya menjadi kedudukan pimpinan Kristen 
Tertinggi setelah Roma. Juga diajak naik perahu menga-
rungi Selat Bosphorus yang memisahkan antara benua 
Asia dan Eropa. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke 
Bursa untuk bermalam (Santap siang / malam)

HARI 03 / JUMAT / 04 JANUARI 2019 :
BURSA – TIATIRA (1*) – SARDIS (2*) – FILADELFIA  
(3*) – PAMUKKALE
Pagi ini memulai kunjungan ke Akhisar (Tiatira),  salah satu 
dari 7 jemaat yang mendapat surat dari Rasul Yohanes (Why 
2:18;24), dan juga ke Salihli (Sardis, Why 3:1). Sardis 
semasa Byzantine merupakan Keuskupan besar. Kemudian 
juga menuju Alasehir (Filadelfia). Malam hari tiba di Hier-
apolis (Pamukkale) yang merupakan kota pemandian air 
panas alami. (Santap pagi / siang / malam)

HARI 04 / SABTU / 05 JANUARI 2019 : 
PAMUKKALE – HIERAPOLIS – LAODIKiA (4*) – 
EFESUS (5*) – KUSADASI 
Pagi ini Menuju Hierapolis yang didirikan Raja Pergamon Tele-
phos sesuai nama istrinya, Hiera. Pada zaman Byzantine 
kota ini menjadi keuskupan dari Gereja Kristen besar yang 
didedikasikan kepada St. Philip (martir tahun 80 AD). Juga 
mengunjungi Laodikia, dimana terdapat teater, stadium, 
menara air & Odeon. Kota ini diambil dari nama istri raja 
Anthiokus II, yaitu Laodikea. Jemaat Laodikia merupakan 
salah satu jemaat yang menerima surat dari Rasul Yohanes 
(Why 3:14). Kemudian menuju Efesus, kota utama di Asia 
Kecil untuk mengunjungi Rumah Bunda Maria. Secara tradisi 
Rasul Yohanes membawa Maria, Ibu Yesus, ke Efesus. Juga 
mengunjungi Basilika St. Yohanes, yang dibangun di atas 
makamnya dan sejenak menikmati keindahan sisa kota tua 
Efesus untuk melihat theater, perpustakaan Celcus serta 
tempat menarik lainnya. Efesus juga merupakan salah satu 
kota dari tujuh jemaat di Asia Kecil dalam Kitab Wahyu (Why. 
1:11, 2:1-7). (Santap pagi / siang / malam)

HARI 05 / MINGGU / 06 JANUARI 2019 :
KUSADASI – SMIRNA (6*) – PERGAMUS (7*)  – 
CANAKKALE
Pagi ini menuju Izmir (Smirna, Why 2:8), kota dari 
St. Polycarpus, Bapa Gereja Awal dan murid langsung 
Rasul Yohanes yang menjadi martir di kota ini. Beliau 
terkenal dengan ucapannya sebelum dihukum mati 
:“Delapan puluh enam tahun aku telah mengabdi 
padaNya, sampai saat ini Dia tidak pernah mengece-
wakanku. Bagaimana sekarang aku dapat menyang-
kalNya, Raja yang menyelamatkanku?”. Setelah itu 
menuju Bergama (Pergamus, Why. 2:12).  Bermalam 
di Canakkale. (Santap pagi / siang / malam)

HARI 06 / SENIN / 07 JANUARI 2019 :
CANAKKALE – ISTANBUL
ISTANBUL – TEL AVIV           TK 790 : 22.20 – 23.30
TEL AVIV – BETLEHEM
Hari  in i  kembal i  menuju Istanbul untuk kemu-
dian diantar ke bandara di untuk penerbangan 
menuju Tel Aviv di Tanah Perjanj ian. Tiba di Tel 
Aviv, setelah proses imigrasi, diantar ke hotel di 
Betlehem. (Santap pagi / s iang)

HARI 07 / SELASA / 08 JANUARI 2019 :
BETLEHEM – TEMBOK RATAPAN – KOLAM BETESDA – 
BUKIT ZAITUN – BUKIT ZION – BETLEHEM
Menuju Tembok Ratapan, tempat tersuci bagi umat 
Yahudi serta juga Kolam Betesda, mengingatkan 
orang lumpuh yang disembuhkan (Yoh. 5:1-18). 
Menuju Bukit Zaitun untuk mengunjungi : Kapel Ke-
naikan (Kis. 1:9-12), Gereja Bapa Kami (Mat. 6:9-13), 
serta Taman Getsemani (Luk. 22:52). Menuju Bukit 
Zion untuk melihat  Makam Raja Daud serta Ruang 
Perjamuan Terakhir (Luk. 22:14-38). Sore hari men-
gunjungi Gereja Kelahiran Yesus di Betlehem (Luk. 
2:4-8). (Santap pagi / siang / malam)

HARI 08 / RABU / 09 JANUARI 2019 :
BETLEHEM  –  VIA DOLOROSA – GOLGOTHA – GARDEN 
TOMB – JERIKHO – LAUT MATI – BETLEHEM
Pagi ini kita akan menyusuri Jalan Derita Yesus di Via Do-
lorosa menuju Bukit Golgota. Kemudian Acara peziarahan 
kita di Jerusalem akan ditutup dengan Perjamuan Kudus 
di Kubur Kosong Garden Tomb. Kemudian menuju Jer-
ikho, kota pertama yang ditaklukkan Yoshua (Yos 4). Kita 
akan melihat pohon ara yang dipanjat oleh Zakheus (Luk 
19:1) serta memandang ke arah bukit pencobaan (Mat 
4:1). Sore hari diajak mengalami pengalaman unik, yaitu 
berenang terapung di Laut Mati yang kadar garamnya 10x 
dibanding laut biasa. (Santap pagi / siang / malam)
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12. Tiket masuk obyek wisata sesuai acara perjalanan.
13. Porter untuk hotel selama perjalanan.
14. DVD Rekaman perjalanan.

TOUR TIDAK TERMASUK :
01. Biaya pengurusan paspor.
02. Tour-tour tambahan (optional) di luar jadwal acara.
03. Biaya pengeluaran pribadi : telepon, minibar & laundry. 
04. Biaya kelebihan berat bagasi.
05. Tips untuk Tour Leader dari Jakarta (Usd. 2/hari/

peserta).
06. Tiket pesawat domestik dari luar daerah ke Jakarta.
07. Akomodasi dan Penjemputan di Jakarta.

SYARAT DAN KONDISI TOUR :
01. Pendaftaran disertai uang muka USD. 750 / peserta.
02. Pelunasan maksimum 30 hari sebelum keberangkatan.
03. Pembayaran seluruh biaya dalam RUPIAH 

berdasarkan KURS JUAL BANK yang berlaku 
(sesuai peraturan pemerintah)

04. PEMBATALAN :
- > 30 hari sblm keberangkatan sebesar uang muka.
- 04 - 29 hari sblm keberangkatan 50% biaya perjalanan.
- 00 - 03 hari sblm keberangkatan 75% biaya perjalanan.

05. Anak kecil diatas 2 tahun tidak ada potongan 
harga.

06. Pendaftaran ditutup 1 bulan sebelum tanggal 
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.  : (0818) 783 552
SMS CENTER : (0812) 19 72 8000  
E-mail      : info@stellatours.com 
  : stella.kwarta@gmail.com

HARI 09 / KAMIS / 10 JANUARI 2019 :
BETLEHEM – GUNUNG KARMEL – GUNUNG TABOR – 
NAZARET – KANA – TIBERIAS
Pagi ini menuju Gunung Karmel, mengingatkan akan 
kisah Nabi Elia berperang melawan 450 NabiBaal (1 
Raj 18:19-30). Menuju Gunung Tabor, tempat Yesus 
dimuliakan bersama Musa & Elia (Mat. 17:1-2). Menuju 
Nazaret untuk mengunjungi Gereja Kabar Gembira (Luk. 
1:26-37) dan juga Kana (Yoh. 2:1-11), untuk melaku-
kan acara PEMBAHARUAN JANJI PERNIKAHAN bagi para 
pasangan yang hadir. (Santap pagi / siang / malam)

HARI 10 / JUMAT / 11 JANUARI 2019 :
TIBERIAS – GN. HERMON – SUNGAI JORDAN – KAPER-
NAUM – TABGHA – TIBERIAS
“Seperti embun gunung hermon yang turun ke atas 
gunung Zion, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, 
kehidupan untuk selama-lamanya” (Mzm 133), pagi ini 
kita naik ke puncak Gunung Hermon (2.814 m), puncak 
tertinggi di Tanah Perjanjian. Juga menuju Sungai Jordan 
untuk mengenangkanpembaptisan dari Yesus (Mat 3:13-
17). Tidak lupa hari ini  kita diajak santap siang ikan 
Petrus. Mengunjungi Kapernaum, kampung dari Yesus 
dan Tabgha, tempat mukjizat penggandaan 5 roti & 2 
ikan (Yoh. 6:1-15). (Santap pagi / siang / malam)

HARI 11 / SABTU / 12 JANUARI 2019 :
TIBERIAS – DANAU GALILEA – TEL AVIV
TEL AVIV – ISTANBUL          TK 789 : 21.00 – 00.25+1
Pagi ini diajak naik perahu mengarungi Danau Gali-
lea yang indah. Kemudian bersiap-siap diantar ke 
bandara di Tel Aviv untuk penerbangan kembali ke 
Tanah Air. (Santap pagi / siang)

HARI 12 / MINGGU / 13 JANUARI 2019 :
ISTANBUL – JAKARTA          TK 56 : 02.40 – 18.00
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 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) = USD. 2.990 / peserta
Single Supplement**  = USD.     310

(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. 3.090 / peserta
Untuk Jumlah Peserta 20 – 24 = USD. 3.190 / peserta
Untuk Jumlah Peserta 15 – 19 = USD. 3.290 / peserta

**Pembayaran seluruh biaya tour harus dalam bentuk rupiah**

KONDISI TOUR :
TOUR TERMASUK :
01. Tiket kelas ekonomi dengan Turkish Airlines rute Ja-

karta / Istanbul / Tel Aviv / Jakarta untuk peserta.
02. Fuel Surcharge* dan Airport Tax* Luar Negeri dari 

Turkish Airlines (*dapat berubah sewaktu-waktu 
mengikuti kebijaksanaan maskapai penerbangan)

03. Akomodasi hotel berbintang 4* di Turki dan Israel ber-
dasarkan 1 kamar 2 dewasa (Twin Sharing).

04. Tips pemandu lokal, supir, pelayan restoran, dan 
porter selama perjalanan.

05. Seorang tour leader dari STELLA KWARTA.
06. Santap pagi / siang / malam sesuai acara perjalanan.
07. Visa Turki.
08. Visa Israel.
09. Asuransi Perjalanan (wajib).
10. Perlengkapan wisata : tas trolley roda 4, topi, payung,  

buku nyanyian, buku panduan ziarah dan kaos polo 
shirt stellatours.

11. Transportasi  perjalanan dengan bus turis AC (deluxe).

www.stellatours.com


