11 Hari 8 Malam HOLYLAND
Mesir – Israel – Jordan
Updated: 27 Apr 2020

HARI 1
JAKARTA - CAIRO (No Meals)
Hari ini Anda diharapkan berkumpul di Bandara International Soekarno Hatta untuk memulai perjalanan menuju Cairo
HARI 2
TIBA CAIRO (L,D)
Setibanya di Cairo, setelah melewati proses imigrasi dan custom menuju bis dan Anda akan langsung di ajak city tour
dengan mengunjungi Giza untuk melihat salah satu keajaiban dunia yaitu Pyramid Raja Cheops, Chepren dan
Mekurinus, serta patung penjaga Sphinx. Dilanjutkan menuju Old Cairo untuk mengunjungi Gereja Gantung
(Hanging Church) salah satu Gereja Coptic Orthodox tertua di Mesir, Gereja Abu Serga tempat pengungsian Keluarga
Kudus pada saat melarikan diri ke Mesir (Mat.2:13-15), Sinagoga Ben Ezra tempat bayi Musa diangkat dari Sungai Nil
oleh Puteri Firaun. Malam hari Anda dapat mengikuti acara tambahan (Optional) yaitu menikmati makan malam di
Sungai Nil / Nile Cruise Dinner.
HARI 3
CAIRO - ST. CATHERINE (B,L,D)
Makan pagi di hotel. Hari ini, Anda akan meninggalkan kota Cairo dan melanjutkan perjalanan menuju St. Catherine.
Apabila waktu memungkinkan, dalam perjalanan kita akan melewati Elim (tempat dimana bangsa Israel berkemah
serta terdapat 12 mata air dan pohon kurma), Mara (tempat Nabi Musa mengubah mata air pahit menjadi manis - Kel
15) dan Rafhidim (tempat bangsa Israel mengalahkan orang Amalek). Setibanya di St. Catherine langsung menuju hotel
untuk makan malam dan beristirahat. Bagi yang ingin naik ke Gunung Sinai harap mempersiapkan fisik.
HARI 4
ST. CATHERINE - TABA (B,L,D)
Pukul 00.30 bagi yang naik ke Gunung Sinai, akan bersiap untuk dijemput menuju kaki gunung (Naik onta adalah
optional). Anda akan memulai pendakian ke Gunung Sinai dimana Musa menerima 10 Perintah Allah. Sesampainya di
puncak Anda dapat menikmati keindahan pemandangan matahari terbit. Setelah selesai, kembali ke hotel. Siang hari,
melanjutkan perjalanan menuju Taba untuk bermalam.
HARI 5
TABA - BETHLEHEM (B,L,D)
Setelah makan pagi, kita akan berangkat menuju perbatasan Taba untuk masuk negara Israel. Setelah melewati proses
imigrasi dan custom, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Bethlehem. Dalam perjalanan, Anda akan diajak ke
Yerikho untuk melihat Bukit Pencobaan (Luk.4:1-13) tempat Yesus berpuasa selama 40 hari dan dicobai setan, sambil
berbelanja kurma dan buah ara, serta melihat Pohon Zakeus (Mat.19:1-10) pohon yang dinaiki Zakeus untuk melihat
Yesus. Setelah itu menuju Qumran tempat ditemukannya gulungan kitab suci kuno. Terakhir mengunjungi Laut Mati
tempat terendah di bumi yang mengandung mineral paling tinggi untuk merasakan mengapung.
HARI 6
BETHLEHEM - JERUSALEM - BETHLEHEM (B,L,D)
Pagi hari Anda akan diajak menuju Gereja St. Anna dan Kolam Bethesda tempat Yesus menyembuhkan orang sakit
kusta selama bertahun-tahun, menyusuri Via Dolorosa (Jalan Salib) dari Gereja tempat Yesus dijatuhi hukuman mati,
sampai ke Holy Sepulchre (Gereja Makam Kudus) tempat Yesus dimakamkan. Kemudian mengunjungi Garden Tomb
tempat yang dipercaya juga sebagai Makam Yesus. Setelah makan siang, perjalanan di lanjutkan mengunjungi Gereja
Kelahiran Kristus tempat kelahiran Sang Juru Selamat di palungan dan masuk ke dalam goa kelahiran serta
mengunjungi Gereja Padang Gembala tempat dimana para gembala menerima kabar dari Malaikat tentang kelahiran
Yesus.
HARI 7
BETHLEHEM - JERUSALEM - BETHLEHEM (B,L,D)
Setelah makan pagi, Anda akan diajak mengunjungi Bukit Zaitun untuk foto group dengan latar belakang kota
Jerusalem, Tembok Ratapan tempat umat Yahudi meratapi keruntuhan Bait Allah, Gereja Bapa Kami tempat Yesus
mengajarkan Doa Bapa Kami, Kapel Kenaikan tempat Yesus diangkat ke Surga, menyusuri Jalan Minggu Palem sampai
tiba di Gereja Dominus Flevit tempat Yesus menangisi kota Yerusalem. Anda juga akan diajak ke Gereja Segala
Bangsa di Taman Getsemane tempat Yesus berdoa malam sebelum wafat, Kemudian menuju ke bukit sion untuk
mengunjungi Ruang Perjamuan Terakhir tempat Yesus melakukan makan malam terakhir sebelum wafat di kayu salib,
Makam Raja Daud tempat peringatan terakhir kepada Raja Daud dan Gereja St. Peter Galicantu yang merupakan
bekas rumah Imam Agung Kayafas.
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HARI 8
BETHLEHEM - TIBERIAS (B,L,D)
Hari ini, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Haifa untuk mengunjungi Gereja Stella Maris tempat Nabi
Elia mengalahkan nabi-nabi baal. Setelah makan siang menuju Gunung Tabor tempat Yesus dimuliakan dan diapit oleh
Musa dan Elia (Luk.9:28-36). Lalu menuju Tiberias untuk makan malam dan beristirahat.
HARI 9
TIBERIAS (B,L,D)
Setelah makan pagi, tour hari ini dimulai dengan mengunjungi Bukit Sabda Bahagia tempat Yesus mengajarkan 8
Sabda Bahagia (Mat.5:1-12), Tabgha tempat Yesus memberi makan 5000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan (Yoh.6:1-15),
Gereja Primat Petrus tempat Yesus menampakkan diri setelah kebangkitanNya (Yoh.21:4-7), Capernaum tempat
Yesus banyak memberikan ajaran (Mrk.1:21-34). Setelah makan siang dengan menu Ikan Petrus, Anda akan diajak
mengarungi Danau Galilea dengan menggunakan kapal perahu kayu, kemudian dilanjutkan ke kota Nazareth
mengunjungi Gereja Kabar Gembira (Luk.1:26-38) tempat Maria menerima kabar tentang kelahiran Yesus, lalu ke kota
Kana tempat Yesus melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur (Yoh.2:1-11) dan terakhir mengunjungi Sungai
Yordan tempat pembaptisan (Mrk.1:9-11).
HARI 10
TIBERIAS - AMMAN - JAKARTA (B,L)
Pagi ini kita akan meninggalkan Israel menuju kota Amman melalui perbatasan Sheikh Hussein. Setibanya Anda akan
diantar menuju bandara untuk penerbangan kembali ke Tanah Air. Anda juga akan diajak mengunjungi Gunung Nebo
(Ulangan 34) tempat Nabi Musa diperbolehkan melihat Tanah Terjanji (Apabila waktu memungkinkan).
HARI 11
TIBA JAKARTA (NO MEALS)
Setibanya di Jakarta, maka tibalah kita pada akhir perjalanan tour kali ini dengan membawa sejuta kenangan manis
bersama TX TRAVEL. Terima kasih atas partisipasi Anda, sampai jumpa pada acara tour kami lainnya.

OPTIONAL EXTEND PETRA 1 MALAM = IDR 3.900.000,- atau setara dengan USD 280
(Harga berlaku untuk minimum 20 peserta)
HARI 10
TIBERIAS - PETRA (B,L,D)
Pagi ini Anda akan meninggalkan Israel menuju Jordan melalui perbatasan Sheikh Hussein. Setibanya di Jordania kita
akan melanjutkan perjalanan menuju Petra, kota yang di pahat di gunung batu. Di sini, kita akan berjalan melalui Siq
yang dalam dan berliku dan akan tiba di sebuah bangunan yang terpahat indah di gunung batu, peninggalan abad ke-1
sebelum masehi ini menjadi salah satu dari yang dibangun oleh suku nabatean. Sore hari diantar ke hotel untuk check in
dan beristirahat.
HARI 11
PETRA - AMMAN - JAKARTA (B,L)
Setelah makan pagi, Anda akan diantar ke bandara Queen Alia untuk penerbangan kembali ke TANAH AIR.
HARI 12
TIBA JAKARTA (NO MEALS)
Setibanya di Jakarta, maka tibalah kita pada akhir perjalanan tour kali ini dengan membawa sejuta kenangan manis
bersama TX TRAVEL. Terima kasih atas partisipasi Anda, sampai jumpa pada acara tour kami lainnya.
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*Harga Tour berdasarkan minimum keberangkatan 30 peserta

DEPARTURE DATE
2020 - 2021

OCT : 17,24
NOV : 07,21
DEC : 01
JAN : 09,23
FEB : 06,20
MAR : 06,13

ADULT / CHILD

CHILD (2 – 10 Yrs)

SINGLE OCCUPANCY

35 JUTA

33,6 JUTA

46,9 JUTA

atau setara dengan
USD 2,500,-

atau setara dengan
USD 2,400,-

atau setara dengan
USD 3,350,-

Twin / Triple Sharing

No Bed

1 Room / 1 Person

1. Harga per orang berdasarkan 1 kamar isi 2 atau 3 orang.
2. Harga berdasarkan kurs $ 1 = Rp. 14.000.
3. Sesuai peraturan pemerintah, pembayaran harus dilakukan dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada
hari pelunasan.

HARGA TERMASUK

HARGA TIDAK TERMASUK

1. Tiket International dengan Emirates Airline / Etihad
Airways (Economy Class) dengan kondisi Group Fare, Non
Endorse, Non Refundable
2. Fuel Surcharge, Airport Tax International, YQ
3. Bagasi sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan
4. Akomodasi hotel bintang 3* & 4* berdasarkan 1 kamar
berdua
5. Makan pagi, siang dan malam sesuai dengan acara
perjalanan
6. Visa Mesir, Israel dan Jordan dan Border Tax
7. Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata
8. Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama tour
9. Pembimbing Rohani
10. Standard Tipping untuk Tour Leader, Local guide & Driver
11. Souvenir Power Bank/Cashback IDR 200.000,12. Asuransi Perjalanan Standard group (hanya mengcover
peserta berusia di bawah 70 tahun)
13. Sertifikat Ziarah Tanah Suci

1. Pembuatan passport dan dokumen lainnya
2. Optional Extend Petra 1 Malam
IDR3.900.000,3. Tips Restaurants, Porter Bandara, Bell Boy
Hotel, dll
4. Biaya pengeluaran pribadi misalnya
makanan dan minuman tambahan, tour
tambahan, mini bar, laundry, dan lainnya
5. Kelebihan bagasi pesawat
6. Biaya lain yang tidak termasuk di atas

Syarat dan Ketentuan :
1. Uang muka sebesar Rp 15.000.000.-/orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan (nonrefundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun.
2. Uang muka / deposit tidak mengikat kurs
3. Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu.
4. Pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
5. Susunan acara/penerbangan/harga dapat berubah/naik sewaktu-waktu tergantung kondisi
penerbangan ataupun sisa seat yang tersedia dan juga biasanya harga akan naik bagi yang mendaftar
tour mendekati tanggal keberangkatan.
6. Pembatalan :
- 30-15 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 50% /org dari harga tour.
- Kurang dari 14 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari harga tour.
7. Harga/Jadwal Tour/Airport tax Int’l/Fuel Surcharge & Flight Insurance dapat berubah sewaktu-waktu
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
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