STELLA KWARTA OUR LADY OF CHINA PILGRIMAGE
BEIJING – DONG LU ( LADY OF CHINA ) – HANGZHOU
SUZHOU – ZHOUZHUANG – SHANGHAI
16 NOVEMBER – 25 NOVEMBER 2018 (10 HARI)
Pada tahun 1900, Dong Lu merupakan sebuah desa kecil miskin di daerah Utara China, yang dikenal banyak orang sebagai “Sarang
Pengemis”. Desa itu nyaris tidak dapat dibedakan dengan desa-desa kecil lainnya di China pada masa itu, kecuali bahwa desa itu
merupakan rumah bagi seribuan penganut Kristiani. Saat pemberontakan Boxer melanda negeri itu, desa tersebut menjadi sasaran
serangan ribuan orang prajurit yang hendak menghapus bersih jejak-jejak kebudayaan Barat, termasuk Kristianitas. Pada suatu hari
yang gelap di Bulan April 1900, tepat ketika para prajurit maju menyerang, sesosok wanita cantik berjubah putih muncul di langit.
Wanita tersebut bermandikan cahaya penuh kedamaian. Para prajurit menembakkan senjata-senjata mereka ke langit, tetapi tidak
satu pun yang mengenai sasaran. Alih-alih, sosok itu bersinar jauh lebih terang. Dan belum sempat para prajurit tersebut pulih dari
keterkejutan mereka, seorang penunggang kuda berselubungkan lidah api menampakkan diri. Penunggang kuda, yang dipercaya
merupakan Malaikat Agung St. Mikael, turun menyongsong para prajurit itu dan mengusir mereka dari Dong Lu. Ribuan orang prajurit
dikalahkan hanya oleh sesosok malaikat dan kudanya yang bernyala-nyala oleh api.Namun, dari mana asal sang wanita dan
pengawalnya itu? Pastor Wu, seorang imam setempat yang asli China, memberikan penjelasan masuk akal. Ia mengaku telah
melakukan satu-satunya hal yang terpikirkan saat itu, yaitu berdoa melalui perantaraan Bunda Maria.

HARI 01 / JUMAT / 16 NOVEMBER 2018 :
JAKARTA – HONGKONG
CX 718 : 08.30 – 14.30
HONGKONG – BEIJING
CX 3112 : 17.00 – 20.20
Kesempatan untuk berziarah sambil ber rekreasi merupakan
berkat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini
dengan penuh syukur kita awali ziarah ini dengan
keberangkatan menuju Beijing Via Hongkong. Setibanya di
Beijing kita segera diantar ke Hotel untuk beristirahat.
HARI 02 / SABTU / 17 NOVEMBER 2018 :
BEIJING
Beijing merupakan Ibukota Negeri Tirai Bambu Tiongkok. Kita
diajak untuk mengunjungi Tian An Men yang artinya Gerbang
Kedamaian Surgawi, pertama kali dibuat pada masa Dinasti
Ming dan menjadi salah satu simbol terpenting Tiongkok hingga
saat ini. Memasuki Kompleks Forbidden City yang terletak
persis di tengah-tengah kota kuno Beijing, yang merupakan
istana kerajaan selama periode Dinasti Ming dan Dinasti Qing.
Forbidden City memiliki koleksi terbesar struktur kayu kuno di
dunia, dan terdaftar sebagai Warisan Sejarah Dunia UNESCO
sejak tahun 1987. Setelah itu kita akan engunjungi Gereja
Beitang / Savior Church yang dibangun oleh Para Jesuit pada
tahun 1703 dan dari semua katedral dan gereja-gereja yang
terletak di Beijing, Gereja ini adalah salah satu yang paling
memiliki banyak ornamen dan megah. (SP/SS/SM)
HARI 03 / MINGGU / 18 NOVEMBER 2018 :
BEIJING
Pagi ini setelah santap pagi kita diajak untuk mengunjungi
Great Wall atau Tembok Raksasa Tiongkok, salah satu

bangunan terpanjang yang pernah dibangun oleh manusia.
setelah investigasi secara akurat oleh pemerintah Republik
Rakyat Tiongkok, diumumkan bahwa tembok raksasa yang
dikonstruksikan pada periode Dinasti Ming panjangnya adalah
8.851 km Tembok Raksasa Tiongkok adalah salah satu dari
keajaiban dunia saat ini dan bangunan ini masuk dalam situs
Warisan Dunia UNESCO. Lalu setelah itu kita diajak untuk
mengunjungi Gereja St. Joseph yang dibangun pada abad ke
20 dan menjadi salah satu gereja Katolik Roma paling
bersejarah di Keuskupan Agung Beijing selesai dibangun pada
tahun 1655 oleh minionaris Jesuit. Setelah itu kita diajak untuk
berkeliling Wang Fu Jing Street dan menikmati santapan
makan malam Peking Roast Duck yang menjadi salah
makanan paling terkenal dan khas di Tiongkok. (SP/SS/SM)
HARI 04 / SENIN / 19 NOVEMBER 2018 :
BEIJING – DONG LU
Pada hari ini kita diajak untuk melihat lagi salah satu warissan
dunia yang diberi nama Temple Of Heaven atau Kuil Surga,
dibangun pada tahun 15 SM yang tepatnya dimulai pada tahun
1420 pada jaman Dinasti Ming dan dibuat pada lahan seluas
2.700km2. Selanjutkan kita akan diajak untuk melihat
pertunjukan Akrobatik di Beijing dalam pagelaran Acrobatic
Show, Setelah itu kita melakukan perjalanan menuju kota kecil
yang bernama Dong Lu terletak di provinsi Hebei untuk
bermalam. (SP/SS/SM)
HARI 05 / SELASA / 20 NOVEMBER 2018 :
DONG LU - BEIJING
Hari ini berziarah ke Gereja Dong Lu, dimana Bunda Maria

menampakan dirinya di Tiongkok pada tahun 1900. Tahun 1924
Santa Perawan Maria dari Dong Lu secara resmi diakui sebagai
Santa Perawan Maria dari China, dan tanggal 6 Mei dipilih
sebagai hari istimewanya. Melihat Ran Zhuang Tunnel Side,
terowongan bawah tanah yang dipakai untuk berlindung pada
Perang Dunia II dan saat Tiongkok dijajah oleh Jepang. Menuju
kembali ke Beijing untuk bermalam. (SP/SS/SM)
HARI 06 / RABU / 21 NOVEMBER 2018 :
BEIJING – HANGZHOU
By Bullet Train
Pada hari ini kita akan menuju Hangzhou yang terkenal sebagai
Venice of Asia. Sesampainya di Hangzhou kita diajak untuk naik
kapal berkeliling Danau Xihu dengan pemandangannya yang
indah. Mengunjungi Katedral Immaculate Conception yang
dibangun pada tahun 1661 oleh seorang Misionaris Jesuit
Pastor Martino Martini. (SP/SS/SM)
HARI 07 / KAMIS / 22 NOVEMBER 2018 :
HANGZHOU – SUZHOU - SHANGHAI
Setelah makan pagi melanjutkan perjalanan menuju ke Suzhou
yang terkenal dengan sebutan Kota Sutra untuk mengunjungi
Tiger Hill/Bukit Macan. Kemudian mengunjungi Liu Garden,
sejenak kita akan berziarah ke Cathedral Our Lady of Seven
Sorrow Suzhou setelah itu kita akan menuju Shanghai untuk
bermalam. (SP/SS/SM)
HARI 08 / JUMAT / 23 NOVEMBER 2018 :
SHANGHAI – ZHOUZHUANG – SHANGHAI
Seharian ini kita diajak untuk menikmati kota air yang terkenal
bernama Zhouzhuang Water Village. Zhouzhuang adalah
tujuan wisata yang populer, diklasifikasikan sebagai area
pemandangan AAAAA oleh Administrasi Pariwisata Nasional
China. Ini adalah salah satu kota air yang paling terkenal di
Cina, terkenal karena latar belakang budaya yang mendalam,
rumah-rumah hunian kuno yang terawat baik dan
pemandangan berair yang elegan. Ini telah disebut "Venesia
dari Timur". (SP/SS/SM)
HARI 09 / SABTU / 24 NOVEMBER 2018 :
SHANGHAI
Pagi ini kita akan berziarah ke Basilika Our Lady of Christian.
Dan acara bebas di sekitaran The Bund dan Nanjing Road yang
merupakan daerah pusat perbelanjaan walking street. Berfoto
ria dengan latar belakang Pearl TV Tower yang menjadi ikon
kota ini. kembali ke hotel untuk bermalam. (SP/SS/SM)
HARI 10 / MINGGU / 25 NOVEMBER 2018 :
SHANGHAI – HONGKONG
KA 805 : 14.45 – 15.45
HONGKONG – JAKARTA
CX 715 : 15.55 – 19.50
Hari ini adalah hari terakhir perjalanan ziarah dan rekreasi kita
acara bebas sampai kita diantar ke Bandara Shanghai.
Perjalanan kita berakhir ketika pesawat mendarat kembali di
Bandara Soekarno-Hatta. Sampai bertemu dalam ziarah
berikutnya bersama STELLA KWARTA WISATA. (SP)

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

BIAYA (USD.)
1.250
1.300
1.350
1.450
250

*** harga tur untuk jumlah minimal full paying passengers
_________________________________________________
KONDISI TUR :
TUR TERMASUK :
01. Tiket pesawat dan bullet train kelas ekonomi.
02. Hotel berbintang 4* / 5* (twin sharing).
03. Seorang tour leader dari PT. STELLA KWARTA WISATA.
04. Perlengkapan wisata : tas, topi dan dompet paspor.
05. Transportasi perjalanan dengan bus turis AC (deluxe).
06. Tiket masuk obyek wisata sesuai acara perjalanan.
07. Santap pagi / siang / malam sesuai acara perjalanan.
08. DVD Rekaman perjalanan per Keluarga 1 buah.
09. Fuel Surcharge dan Airport Tax luar negeri
*** dapat berubah sesuai kebijaksanaan penerbangan
10. Asuransi Perjalanan (wajib).
11. Tips pemandu lokal, supir, pelayan restoran.
TUR TIDAK TERMASUK :
01. Biaya pengurusan paspor.
02. Visa China sebesar Rp. 700.000 / peserta.
03. Tur tambahan diluar jadwal acara (optional)
04. Pengeluaran pribadi : telepon, minibar dan laundry.
05. Biaya kelebihan berat bagasi.
06. Tips Tour Leader dari Jakarta (min. USD. 2 / pax / hari).
_________________________________________________
SYARAT DAN KONDISI TUR :
01.Pendaftaran disertai uang muka USD. 500 / 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 dan 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, 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 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 pesawat udara. Perubahan biaya
ini juga berlaku pula bagi peserta yang sudah melunasi tetapi belum berangkat. Jika keadaan yang tidak
memungkinkan, kami berhak untuk mengubah pesawat, hotel, walaupun 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.

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

