
16 – 22 NOVEMBER 2018 (07 HARI) **Pembayaran dalam Rupiah**
Didampingi Romo Pembimbing Rohani

Stella Korean Catholic Pilgrimage Program BIAYA TOUR : 
USD. 1.590 NETT

Untuk Ziarah & Rekreasi 
di Korea Selatan 

HARI 01 / JUMAT / 16 NOVEMBER 2018 :
JAKARTA – INCHEON OZ 762 : 23.50 – 08.50+1
Kesempatan untuk berziarah merupakan berkat luar biasa yang 
Tuhan berikan kepada kita. Hari ini dengan penuh syukur kita awali 
ziarah ini dengan keberangkatan menuju Incheon di Korea.

HARI 02 / SABTU / 17 NOVEMBER 2018 :
INCHEON – NAMI ISLAND – NAMYANG – SORAK
Setibanya di Incheon, kita langsung diantar menuju Nami 
Island, pulau unik berbentuk seperti mangkok dengan peman-
dangan pohon-pohon unik dan sekaligus menjadi tempat lokasi 
shooting drama TV Winter Sonata yang terkenal. Kemudian 
menuju tempat ziarah Our Lady of the Rosary di Namyang, 
yang juga dikenal sebagai “Bukit Rosario,” tempat di mana 
sejumlah besar umat Katolik menjadi martir pada masa penga-
niayaan Besar Byungin. Untuk mengenang kemartiran mereka 
maka Namyang ditunjuk sebagai Tempat Suci pada tanggal 7 
Oktober 1991. Situs ini juga didedikasikan khusus untuk Bunda 
Maria Ratu Perdamaian. Setelah itu menuju daerah Gunung 
Sorak untuk bermalam. (Santap siang / malam)

HARI 03 / MINGGU / 18 NOVEMBER 2018 : 
SORAK – JECHEON 
Pagi ini kita menuju Shinheungsa, kuil utama dari Ordo Budha 
Korea Jogye, dimana terdapat Patung Besar Budha dari per 
unggu yang disebut Tongil Daebul. Setelah itu dengan Cable

Car kita diajak mengunjungi Benteng Gwongeumseong yang 
terletak di Gunung Seoraksan, yang juga dikenal sebagai 
Bukit Kastil Onggeumsan, dibangun oleh Raja ke-23 dari 
Periode Goryeo (918-1392). Dari puncak gunung batu den-
gan ketinggian 1200 m ini kita dapat menyaksikan keindahan 
hamparan hutan, bukit dan tebing-tebing batu di sekitarnya. 
Setelah selesai mengunjungi tempat ini, kita menuju Jecheon 
untuk bermalam. (Santap pagi / siang / malam)

HARI 04 / SENIN / 19 NOVEMBER 2018 :
JECHEON – ANSEONG – SEOUL
Pagi ini melewati St. Joseph Seminar Baeron di Jecheon 
serta Taksajeong Pavilion. Kemudian menuju tempat ziarah 
Mirinae, tempat suci dan damai di Anseong. Di tempat ini 
terdapat makam dari Santo Andreas Kim Taegeon, Orang 
Kudus pertama di Korea dan makam-makan orang penting 
lainnya yang berperan dalam hidup St. Andreas Kim, seperti 
Ursula, ibunda dari Santo Andreas Kim, Uskup Ferreol yang 
mentahbiskan Santo Andreas Kim serta Vincentius Lee yang 
menguburkan tubuh Santo Andreas. Alkisah Pastor Kim diek-
sekusi pada usia 26 dan tidak diizinkan untuk dimakamkan. 
Akan tetapi 40 hari setelah eksekusi, Vincentius Lee berhasil 
mencuri tubuh Kim dengan susah payah dan membawa jasad 
Pastor Kim di punggungnya untuk menguburkannya di Miri-
nae. Setelah kunjungan di tempat ini, menuju Seoul untuk 
bermalam. (Santap pagi / siang / malam)

MENGENAL SANTO ANDREAS KIM TAEGON DARI KOREA

Andreas Kim Taegon adalah imam Katolik keturunan Korea pertama, yang terlahir dari tengah keluarga yang terpandang di masyarakat saat itu. Orang 
tua dari Kim Taegon berubah memeluk agama Katolik dan ayahnya kemudian dihukum mati karena menjadi Kristiani (suatu tindakan terlarang saat itu 
di Korea yang sangat kental Konfusianisme-nya). Kim Taegon belajar di sebuah seminari di Makau selama 6 tahun dan kemudian ditahbiskan menjadi 
seorang imam di Shanghai. Setelah itu Ia kembali ke Korea untuk berkhotbah dan menyebarkan Injil. Selama masa Dinasti Joseon, agama Kristeni ditindas 
keras dan banyak umat Kristiani yang disiksa dan dibunuh. Umat Katolik harus secara tertutup mempraktikkan iman mereka. Kim Taegon adalah salah 
satu dari beberapa ribu umat Kristiani yang dihukum mati pada masa ini. Pada tahun 1846, dalam usia 25 tahun, ia disiksa dan dihukum pancung. Kata-
kata terakhirnya adalah: “ini adalah waktu terakhir dari hidupku, dengarkan aku baik-baik: bila aku pernah berkomunikasi dengan orang asing, maka hal 
ini terjadi untuk agama dan Tuhan-ku. Adalah untuk-Nya aku ini mati. Kehidupan abadiku baru mulai. Jadilah orang Kristiani bila engkau berharap untuk 
bahagia setelah meninggal dunia, karena Tuhan memiliki hukuman abadi bagi mereka yang menolak untuk mengenal-Nya.”

Pada tanggal 6 Mei 1984 Paus Yohanes Paulus II dalam perjalanannya ke Korea melakukan proses Kanonisasi Andreas Kim Taegon bersama dengan 102 
Martir Korea lainnya, termasuk Paul Chong Hasang. Hari Raya mereka semua diperingati  dalam kalendar gereja setiap tanggal 20 September.

Perjalanan Tour dan Ziarah di Korea Selatan
NAMI ISLAND | NAMYANG | MOUNT SORAK
SHINHUENGSA | JECHEON | ANSEONG | SEOUL



HARI 05 / SELASA / 20 NOVEMBER 2018 : 
SEOUL
Setelah santap pagi, diajak ke tempat pembuatan Kimchi, salah 
satu makanan tradisional Korea sejenis asinan sayur hasil fermen-
tasi yang diberi bumbu pedas. Kemudian juga berkesempatan 
berpakain tradisional Korea Hanbok. Setelah itu mengunjungi 
Katedral Myeongdong, katedral umat Katolik Roma pertama yang 
didirikan di Seoul, Korea Selatan. Katedral ini didirikan pada 
masa pemerintahan Konfusius Dinasti Joseon oleh Pastor Katholik 
asal Perancis, Eugene Coste.  Setelah itu mengunjungi Basilika 
Saenamteo, basilika unik yang dibangun sesuai dengan gaya 
arsitektur Korea. Sejarah dari Basilika ini adalah dibangun di 
tempat yang dulunya merupakan kamp militer yang sekaligus 
berfungsi sebagai tempat eksekusi penentang Dinasti Joseon, 
dimana menjadi tempat kemartiran banyak orang Katolik. Juga 
mengunjungi Jeoldu-san, yang dahulunya merupakan tempat 
eksekusi bagi orang-orang Korea asli yang beralih ke agama 
Katolik Roma. Setelah itu kesempatan berbelanja di toko Ginseng 
dan toko kosmetik. (Santap pagi / siang / malam)

HARI 06 / RABU / 21 NOVEMBER 2018 :
SEOUL
Setelah santap pagi di hotel menuju Istana Gyeongbok, sebuah 
istana yang terletak di sebelah utara kota Seoul. Istana ini ter-
masuk dari salah satu dari 5 istana besar di Korea Selatan, dan 
merupakan yang terbesar yang dibangun oleh Dinasti Joseon. 
Juga diajak melewati kantor kepresidenan Republik Korea 
Selatan yang disebut dengan Cheong Wa Dae (Rumah Biru). 
Setelah itu menuju Bukchon Hanok Village, sebuah kampung 
rumah tradisional Korea yang terdiri dari banyak gang dan 
telah dipelihara keasliannya untuk menunjukkan lingkungan 
perkotaan Korea dari masa 600 tahun yang lalu. Setelah itu 
juga melewati sungai Cheonggye, sebuah aliran sungai yang 
terletak di pusat kota Seoul dan merupakan sungai buatan. 
Setelah itu kesempatan berbelanja di Donghwa Duty Free Shop 
dan Yongji Shop. (Santap pagi / siang / malam).

HARI 07 / KAMIS / 22 NOVEMBER 2018 : 
SEOUL – INCHEON
INCHEON – JAKARTA      OZ 761 : 16.55 – 22.15
Hari ini ada kesempatan berbelanja di Red Pine Tree Shop DFS dan 
Cheongha Grocery Shop sampai tiba saatnya diantar ke bandara 
di Incheon untuk penerbangan kembali ke Tanah Air. Perjalanan 
kita berakhir ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta 
Jakarta. 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 per-
jalanan kita mewartakan kabar gembira keselamatan dari Tuhan 
bagi umatNya. Sampai bertemu dalam ziarah berikutnya bersama 
STELLA KWARTA WISATA. (Santap pagi)

BIAYA TOUR ALL IN USD : ( MINIMUM 15 PESERTA  DEWASA )

Dewasa (1 kamar berdua) = USD. 1.590 / peserta
Single Supplement**  = USD.     260

(Single Supplement adalah biaya tambahan yang harus dibayar 
bila ingin 1 kamar sendirian atau bila tidak ada pasangan kamar)

Bila Peserta tidak mencapai 15 dewasa, biaya tour adalah:
Untuk Jumlah Peserta 10 – 14 = USD. 1.790 / peserta

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

KONDISI TOUR :
TOUR TERMASUK :
01. Tiket pesawat kelas ekonomi rute Jakarta / Incheon / Jakarta 

untuk peserta dengan Asiana Airlines.
02. Akomodasi hotel bintang 4 di Korea Selatan ber-

dasarkan 1 kamar 2 dewasa (Twin Sharing).
03. Fuel Surcharge* & Airport Tax* Luar Negeri dari 

Maskapai Penerbangan (*dapat berubah sewaktu-
waktu mengikuti kebijaksanaan airlines).

04. Tips Local Guide, Supir dan pelayan restoran di perjalanan.
05. Asuransi perjalanan (Wajib guna pengurusan visa).
06. Seorang Tour Leader dari Stella Kwarta.

07. Santap pagi / siang /  malam sesuai acara perjalanan 
08. Transportasi perjalanan dengan bus turis deluxe.
09. Perlengkapan wisata : tas trolley roda 4, topi, payung, 

goodie bag, kaos seragam Polo Shirt StellaTours dan buku 
nyanyian.

10. Tiket masuk obyek wisata sesuai acara perjalanan.
11. DVD Rekaman Perjalanan.

TOUR TIDAK TERMASUK :
01. Biaya pengurusan paspor.
02. Visa Korea Selatan Rp 650.000* / peserta (*harga 

akan diupdate lagi).
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 (Usd. 2 / hari / peserta).
07. Tiket pesawat domestik dari luar daerah ke Jakarta.
08. Akomodasi dan Penjemputan di Jakarta.

SYARAT DAN KONDISI TOUR :
01. Pendaftaran disertai uang muka USD. 500 / peserta.
02. Pelunasan maksimum 30 hari sebelum keberangkatan.
03. Pembayaran seluruh biaya HARUS dalam RUPIAH 

berdasarkan kurs 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, 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 se-
gala 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 mem-
batalkan 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


