
HARI 01 / SENIN / 26 NOVEMBER 2018 :
JAKARTA – TOKYO [HANEDA] NH 856 21.45 – 06.50+1
Kesempatan ziarah adalah anugerah luar biasa yang Tuhan 
berikan kepada kita. Berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta, 
Jakarta, 3 jam sebelum keberangkatan untuk penerbangan 
menuju Akita dengan singgah di Tokyo Haneda untuk berganti 
pesawat.

HARI 02 / SELASA / 27 NOVEMBER 2018 :
TOKYO [HANEDA] – AKITA    NH 403 09.50 – 10.55
Pagi hari kita akan tiba di Bandara Haneda di Tokyo. 
Selanjutnya kita akan melanjutkan penerbangan menuju 
Akita. Tiba di sana, setelah santap siang, kita akan diajak untuk 
berziarah ke Biara Para Abdi Ekaristi untuk melihat patung 
kayu Bunda Maria dari Akita yang menangis dan 
menyampaikan pesan-pesan dari Bunda Maria. Kita akan 
merayakan Misa Kudus dan berdoa rosario di tempat ini. 

Selanjutnya kita akan mengunjungi Kanto Festival Center 
untuk melihat Kanto, tiang bambu dengan lentera yang 
menyala yang digunakan untuk parade dan festival di musim 
panas. Setelah santap malam kita akan diantar ke hotel untuk 
beristirahat. (SP/SS/SM)

HARI 03 / RABU / 28 NOVEMBER 2018 :
AKITA – OSAKA (ITAMI)  NH 1654 12.50 – 14.30
Pagi ini kita akan kembali ke Biara Para Abdi Ekaristi untuk 
merayakan Misa Kudus dan berdoa di depan patung Bunda 
Maria Akita  dan juga mendaraskan Doa Rosario.  Selanjutnya 
kita akan diantar ke bandara untuk penerbangan menuju 
Osaka. Tiba di Osaka, kita akan diajak untuk melihat Osaka 
Castle Park. Selanjutnya acara bebas di sekitaran Daerah 
Shinsaibashi yang merupakan pusat pertokoan yang sangat 
terkenal di Kota Osaka.  Setelah santap malam kita akan 
diantar ke hotel untuk beristirahat. (SP/SS/SM)

STELLA KWARTA SPECIAL PROGRAM

BUNDA KITA DARI AKITA

AKITA – OSAKA – KYOTO – GIFU – SHIRAKAWAGO – MOUNT FUJI – TOKYO

didampingi oleh ROMO LUKAS SULAEMAN OSC.

26 NOVEMBER – 02 DESEMBER 2018 (07 HARI)

Tahun 1973, Sr. Agnes menerima penampakan Bunda 
Maria, stigmata, dan patung Maria menangis, dalam 101 kali 
kesempatan selama beberapa tahun. 

Patung tersebut juga pernah mengeluarkan keringat dan 
mengeluarkan bau yang harum dan mengeluarkan darah di 
bagian telapak tangan kanannya. 

Kejadian- kejadian ini disaksikan oleh ratusan orang, dan 
kemudian diteliti dan diverifikasi oleh Prof. Sagisaka dari 
Universitas Akita, yang mengkonfirmasikan bahwa yang 
diamatinya itu sungguh adalah darah, air mata dan keringat 
manusia. 

Selanjutnya terjadi beberapa mujizat yang terjadi 
sehubungan dengan klaim tersebut, yaitu mujizat seorang 

wanita Korea yang disembuhkan dari kanker otak stadium 
lanjut. Mujizat ini dikonfirmasi Dr. Tong Woo Kim dari St. Paul 
Hospital, dan Fr. Theisen, Ketua Tribunal Gereja di 
Keuskupan Agung Seoul. Mujizat kedua adalah kesembuhan 
Sr. Agnes sendiri dari tuna rungu yang telah dideritanya 
selama puluhan tahun. setiap orang akan dihargai karena 
martabatnya sebagai anak Tuhan, dan dapat berjalan dalam 
kebebasan sebagai anak menuju kepada Bapa di Surga, 
yang penuh dengan belas kasih.”

Fenomena patung Bunda Maria menangis di Akita dan juga 
penampakan Bunda Maria kepada Sr. Agnes Sasagawa di 
Akita, Jepang (1973) ini, dinyatakan oleh Vatikan sebagai 
'worthy of belief' (dapat dipercaya) melalui pernyataan 
Joseph Cardinal Ratzinger (Juni 1988), selaku Prefect, 
Congregation for the Doctrine of the Faith.



HARI 04 / KAMIS / 29 NOVEMBER 2018 :
OSAKA – KYOTO – GIFU
Pagi ini kita akan memulai kunjungan kita dengan merayakan 
Misa Kudus di Katedral Kawaramachi. Menuju Kyoto untuk 
mengunjungi Kinkajuji Golden Pavilion, Kuil Kiyomizu dan 
Fushimi Inari Shrine. Menuju Gifu dan setelah santap malam 
kita akan diantar ke hotel untuk beristirahat. (SP/SS/SM)

HARI 05 / JUMAT / 30 NOVEMBER 2018 :
GIFU – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA – MATSUMOTO
Pagi ini menuju Shirakawa untuk melihat rumah-rumah 
dengan atap jerami yang unik yang tercatat di dalam daftar 
Warisan Sejarah Dunia UNESCO. Menuju Dataran Tinggi 
Hida Takayama dan Kota Takayama yang sering disebut 
sebagai Little Kyoto. Kita akan melihat rumah-rumah 
tradisional khas Jepang. Menuju Matsumoto untuk bermalam. 
(SP/SS/SM)

HARI 06 / SABTU / 01 DESEMBER 2018 :
MATSUMOTO – GUNUNG FUJI – TOKYO
Pagi ini kita akan menuju Gunung Fuji yang merupakan 
landmark utama dari Negara Jepang. Dari tingkat ke-5 kita akan 
menyaksikan pemandangan yang sangat indah (bila cuaca 
mengijinkan). Mengunjungi Asakusa Temple yang merupakan 
salah satu kuil yang terkenal di Tokyo dan Jalan Nakamise 
dimana kita bisa membeli oleh-oleh khas Jepang. Selesai acara 
kita akan diantar ke hotel untuk beristirahat. (SP/SS/SM)

HARI 07 / MINGGU / 02 DESEMBER 2018 :
TOKYO (NARITA) – JAKARTA NH 835  17.55 – 23.55
Pagi ini kita akan merayakan Misa Kudus di Katedral St. Mary. 
Selanjutnya kita akan city tour untuk melewati Imperial Palace 
yang merupakan Istana Kerajaan Jepang. Acara bebas di 
Daerah Ginza sampai tiba saatnya kita akan diantar ke 
bandara untuk penerbangan kembali ke Jakarta. Perjalanan 
kita berakhir ketika pesawat mendarat kembali di Jakarta. 
Tetapi perjalanan panjang ziarah kehidupan kita masih 
berlanjut dan semua yang kita peroleh selama perjalanan 
ziarah ini semoga dapat menjadi bekal dalam perjalanan kita 
mewartakan kabar gembira keselamatan dari Tuhan bagi 
umatNya. Sampai bertemu dalam ziarah berikutnya bersama 
STELLA KWARTA WISATA. (SP/SS)
_________________________________________________

BIAYA TUR :

      MINIMUM PESERTA       BIAYA (USD.)
       > 30     2.390
     > 25     2.490
     > 20     2.590
     > 15     2.690
   Single Supplement       ---

*** harga tur untuk jumlah minimal  full paying passengers
*** pembayaran dalam mata uang Rupiah dan mengikuti 
     kurs yang berlaku pada saat hari pembayaran

KONDISI TUR :
TUR TERMASUK :
01. Tiket pesawat kelas ekonomi dengan ANA.
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. Asuransi perjalanan (wajib).
08. Tips pemandu lokal, supir dan pelayan restoran.
08. Fuel Surcharge dan Airport Tax Luar Negeri. 
 *** dapat berubah sewaktu-waktu tergantung penerbangan 
07. Bagasi sesuai ketentuan penerbangan.
08. Seorang Tour Leader dari PT. STELLA KWARTA WISATA.
09.  Seorang pembimbing rohani.

TUR TIDAK TERMASUK :
01. Pembuatan dokumen perjalanan (paspor).
02. Biaya kelebihan berat bagasi.
03 Pengeluaran pribadi seperti laundry, telepon dan minibar.
04. Acara tambahan di luar acara perjalanan (optional tour).
05. Visa Jepang sebesar Rp. 750.000 / peserta.
 *** dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kedutaan ***
10. Tips untuk tour leader dari Jakarta (min. USD. 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 agen-
agen 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 sewaktu-waktu 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.


