
MEXICO | GUADALUPE | WASHINGTON | NIAGARA FALLS | NEW YORK

10 – 23 DESEMBER 2018 ( 1 4 H A R I )

“Tilma (Jubah) dari Juan Diego yang bergambar Bunda Maria adalah kehadiran dari Ibu Maria sendiri, kini dapat kita temui di Basilika Guadalupe”

STELLA GUADALUPE MEXICO & USA EAST COAST SPECIAL

Didampingi Romo Pembimbing Rohani

HARI 01 / SENIN / 10 DESEMBER 2018 : 
JAKARTA – SINGAPURA       SQ 965 : 19.00 – 21.55
SINGAPURA – NEW YORK      SQ 026 : 23.55 – 11.15+1
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 New 
York City via Singapura. 

HARI 02 / SELASA / 11 DESEMBER 2018 :
LOS ANGELES – MEXICO      AM 403 : 17.30 – 22.20
Tiba di New York City, setelah proses imigrasi dan bea cu-
kai, melanjutkan penerbangan menuju Mexico City. Tiba 
di Mexico City malam hari langsung diantar ke hotel.

HARI 03 / RABU / 12 DESEMBER 2018 : 
MEXICO CITY – GUADALUPE – MEXICO CITY 
Pagi ini kita mulai peziarahan kita dengan mengun-
jungi Shrine of Guadalupe. Kita akan ke bukit Te-
peyak di mana Bunda Maria pertama kali menampa-
kan diri kepada Juan Diego pada tanggal 9 Desember 
1531. Selanjutnya mengunjungi Basilika yang megah 
serta melihat gambar dari wajah Bunda Maria yang 
terdapat  pada jubah dari Juan Diego, yang berdasar-
kan penyelidikan, zat yang terdapat pada gambar 
tersebut tidak terdapat di dunia ini. Kemudian diajak 
mengunjungi Floating Garden of Xochimilco “Trajin-
era” boat trip dengan suguhan santap siang khas. 
Setelah itu mengunjungi Gereja Tulpetlac, dimana 
Juan Bernardino (paman Juan Diego) disembuhkan 
oleh Bunda Maria. (Santap pagi / siang / malam)

HARI 04 / KAMIS / 13 DESEMBER 2018 :
MEXICO CITY
Pagi ini kita kembali mengunjungi Shrine of Guada-
lupe.Setelah itu diajak city tour di Mexico City un-
tuk mengunjungi Teotihuacan Pyramids, piramida 
peninggalan suku Indian Aztec dan juga Katedral 
Metropolitana. Setelah santap malam kembali ke 
hotel. (Santap pagi / siang / malam)

HARI 05 / JUMAT / 14 DESEMBER 2018 :
MEXICO – WASHINGTON         AM 622 : 09.00 – 14.15
Pagi ini diantar ke bandara di Mexico City untuk melakukan 
penerbangan menuju Ibukota negeri pa man Sam, yaitu Wash-
ington DC. Tiba di Washington, sightseeing sejenak. Setelah 
santap malam diantar ke hotel. (Santap pagi / malam)

HARI 06 / SABTU / 15 DESEMBER 2018 :
WASHINGTON
Seharian kita diajak City Tour di kota Washington sambil 
melewati tempat-tempat menarik seperti : Lincoln Me-
morial, Vietnam Veteran’s Memorial, US. State Capitol, 
White House dan Natural History Museum.  Setelah santap 
malam diantar ke hotel. (Santap pagi / siang / malam)

HARI 07 / MINGGU / 16 DESEMBER 2018 :
WASHINGTON – SHRINE  ST. ANTHONY – NIAGARA FALLS 
Setelah santap pagi melanjutkan perjalanan menuju  
Niagara Falls sambil melewati tempat ziarah Santo An-
tonius Padua di Ellicott City, Maryland dimana terdapat 
patung yang terkenal, yaitu keledai yang berlutut di 
hadapan Hosti Kudus yang dibawa oleh St. Antonius. 
Menjelang malam kita tiba di Niagara Falls, bagian ne-
gara New York. (Santap pagi / siang / malam)

HARI 08 / SENIN / 17 DESEMBER 2018 :
NIAGARA FALLS
Hari ini kita mengunjungi air terjun terkenal yang men-
jadi salah satu keajaiban alam dunia, yang terletak di 
perbatasan antara negara Canada dan Amerika, terdiri 
dari 3 air terjun yaitu : Horseshoe Falls, American Falls 
dan Bridal Veil Falls. Kita akan diajak naik perahu Maid 
of the Mist untuk melihat air terjun tersebut. Setelah 
santap siang diajak mengunjungi “Goat Island” untuk 
acara bebas. (Santap pagi / siang / malam)

HARI 09 / SELASA / 18 DESEMBER 2018 :
NIAGARA FALLS – NEW YORK CITY
Hari ini melakukan perjalanan panjang menuju kota 
New York. (Santap pagi / siang / malam)

Ziarah Peringatan Hari Raya Bunda Perawan Maria Guadalupe dan Wisata ke Pantai Timur USA



HARI 10 / RABU / 19 DESEMBER 2018 :
NEW YORK CITY ( PREMIUM OUTLET WOODBURY )
Hari ini diajak menuju Premium Outlet terkenal:
Woodbury Common Premium Outlet, salah satu 
outlet terbesar di Amerika. Acara bebas untuk 
kesempatan berbelanja serta santap siang masing-
masing. (Santap pagi / malam)

HARI 11 / KAMIS / 20 DESEMBER 2018
NEW YORK CITY
Hari ini kita diajak City Tour di kota New York melewati 
Lower Manhattan, Wall Street, China Town, Ground Zero 
dan UN Building. (Santap pagi / siang / malam)

HARI 12 / JUMAT / 21 DESEMBER 2018 : 
NEW YORK – SINGAPURA    SQ 25 : 20.15 – 06.50+2
Pagi ini mengunjungi Ell is Island dan Liberty Is-
land untuk melihat Patung Liberty yang terkenal. 
Setelah santap siang bersiap diantar ke bandara 
di New York untuk penerbangan kembali ke Tanah 
Air. (Santap pagi / siang)

HARI 13 / SABTU / 22 DESEMBER 2018 :
INTERNATIONAL DATE LINE (BATAS WAKTU INT’L)

HARI 14 / MINGGU / 23 DESEMBER 2018 :
SINGAPURA – JAKARTA        SQ 956 : 09.25 – 10.10
Perjalanan berakhir ketika pesawat mendarat di 
Bandara Soekarno Hatta. Tetapi perjalanan ziarah 
kehidupan kita masih berlanjut dan semua yang kita 
peroleh selama berziarah bersama Yesus dan Bunda 
Maria 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 :  ( Dewasa berdasarkan 1 kamar berdua )

Untuk Jumlah Peserta 10 – 14 = USD. 6.990 / peserta
Untuk Jumlah Peserta 15 – 19 = USD. 6.090 / peserta
Untuk Jumlah Peserta 20 – 24 = USD. 5.790 / peserta
Untuk Jumlah Peserta 25 – 29 = USD. 5.590 / peserta
Untuk Jumlah Peserta 30 < UP = USD. 5.390 / peserta

Single Supplement**  = USD.     810

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

*Pembayaran seluruh biaya tour HARUS dalam bentuk rupiah*

KONDISI TOUR :
TOUR TERMASUK :
01. Tiket pesawat Internasional kelas ekonomi untuk rute 

Jakarta / New York / Jakarta untuk peserta.
02. Tiket pesawat Internasional kelas ekonomi untuk rute 

New York / Mexico City / Washington untuk peserta.
03. Fuel Surcharge dan Airport Tax Luar Negeri dari 

Airlines. (*dapat berubah sesuai dengan keten-
tuan penerbangan)

04. Akomodasi hotel berbintang 4*/3* selama perjalanan 
berdasarkan 1 kamar 2 dewasa (Twin Sharing).

05. Tips untuk supir, local guide & pelayan restoran 
selama perjalanan.

06. Transportasi bus AC (deluxe) selama perjalanan.
07. Santap pagi / siang / malam sesuai acara perjalanan.
08. Asuransi perjalanan (wajib guna pengurusan visa).
09. Perlengkapan wisata : tas trolley roda 4, topi, payung 

dan kaos polo shirt Stella Tours.
10. Seorang tour leader dari STELLA KWARTA.
11. Tiket masuk obyek wisata sesuai acara perjalanan, 
12. DVD Rekaman Perjalanan.

TOUR TIDAK TERMASUK :
01. Biaya pengurusan paspor.
02. Tour-tour tambahan diluar jadwal acara (optional).
03. Pengeluaran pribadi : telepon, minibar, dan laundry.
04. Visa USA Rp 2.800.000* / peserta (*biaya akan 

diupdate lagi sesuai ketentuan kedutaan).
05. Visa Mexico Rp 950.000* / peserta (*biaya akan 

diupdate lagi sesuai ketentuan kedutaan).
06. Tips Tour Leader dari Jakarta (Usd. 2 / hari / peserta)
07. Biaya kelebihan berat bagasi.
08. Tiket pesawat domestik dari luar daerah ke Jakarta.
09. Akomodasi dan Penjemputan di Jakarta.

SYARAT DAN KONDISI TOUR :
01. Pendaftaran disertai uang muka USD. 1000 / peserta.
02. Pelunasan maksimum 30 hari sebelum keberangkatan.
03. Pembayaran seluruh biaya HARUS dalam 

RUPIAH berdasarkan KURS JUAL BANK yang 
berlaku (sesuai peraturan pemerintah)

04. PEMBATALAN :
- > 35 hari sebelum keberangkatan sebesar uang muka.
- 04 - 34 hari sebelum keberangkatan 50% biaya perjalanan.
- 00 - 03 hari sebelum keberangkatan 75% biaya perjalanan.

*Pendaftaran ditutup 35 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 me-
nyampaikan 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. Fuel 
Surcharge adalah kebijaksanaan dari setiap mas-
kapai penerbangan yang dapat berubah setiap saat 
mengikuti fluktuasi 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) 783 552
SMS CENTER : (0812) 1972 8000  
E-mail      : info@stellatours.com 
  : stella.kwarta@gmail.com
Website  : www.stellatours.com


