
1 | o f 2

11D / 8N HOLYLAND

MESIR – ISRAEL

HARI 1 BERKUMPUL DI BANDARA

Hari ini berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta 3 jam sebelum keberangkatan untuk

bersama - sama terbang menuju Cairo.

HARI 2 JAKARTA – CAIRO (L/D) (PYRAMID)

Hari ini Anda akan diajak 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 menikmati makan malam di Sungai Nil / NILE CRUISE (OPTIONAL)

HARI 3 CAIRO – ST. CATHERINE (B/L/D) (GUNUNG SINAI)

Makan pagi di hotel. Hari ini, Anda akan meninggalkan kota Cairo dan melanjutkan

perjalanan menuju ST. CATHERINE. 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) (ST. CATHERINE

MONASTERY)

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) (DEAD SEA)

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 / YERUSALEM (B/L/D) (TEMBOK RATAPAN)
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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 / YERUSALEM (B/L/D) (GARDEN TOMB)

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.

HARI 8 BETHLEHEM/YERUSALEM–TIBERIAS (B/L/D) (STELLA MARIS)

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) (SUNGAI YORDAN)

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) (GUNUNG NEBO)

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
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Hari ini setibanya di Tanah Air, maka selesailah perjalanan tour Anda kali ini bersama TX

TRAVEL, sampai jumpa pada acara perjalanan berikutnya.

HARGA TERMASUK HARGA TIDAK TERMASUK

 Ticket kelas ekonomi JAKARTA – CAIRO // AMMAN – JAKARTA (Non

Endorse,

Non Reroute, Non Refund) (EMIRATES/ETIHAD)

 Bagasi pesawat sesuai ketentuan dari maskapai penerbangan

 Akomodasi di hotel bintang 3 dan 5 berdasarkan 1 kamar berdua

 International Tax, Airport Tax Jakarta, Flight Insurance dan Fuel

Surcharge*

 Visa Mesir, Israel dan Jordan dan Border Tax

 Transportasi dengan Bus AC selama perjalanan

 Makan pagi, siang dan malam sesuai dengan acara perjalanan

 Tour Leader dari Jakarta

 Pembimbing Rohani

 Asuransi Perjalanan standard group (mengcover peserta usia 70 tahun

ke

bawah)

 Local Guide selama perjalanan

 Travel Bag, Sertifikat Ziarah Tanah Suci

 Biaya pembuatan dokumen perjalanan seperti

paspor

 Biaya Single Supplement

 Biaya pengeluaran pribadi misalnya makanan dan

minuman tambahan, tour tambahan, mini bar,

laundry, dan lainnya

 Kelebihan bagasi pesawat

 Tip Restaurant, Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll

 Tip untuk Local Guide dan Supir

Rp. 825.000,-/orang (dibayar pada saat pelunasan)

 Uang muka sebesar Rp. 7 Jt / orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan (non-refundable) bila

terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun.

 Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain tanpa pemberitahuan.

 Pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.

 Susunan acara/penerbangan/harga dapat berubah/naik sewaktu-waktu tergantung kondisi penerbangan ataupun

sisa seat yang tersedia dan biasanya harga akan naik bagi yang mendaftar tour mendekati tanggal keberangkatan

 Pembatalan :

- 30 – 15 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 50% /org dari harga tour.

- Pembatalan kurang dari 14 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari harga tour.

 Harga/Jadwal Tour/Airport tax Int’l & Flight Insurance di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan

terlebih dahulu jika ada PERUBAHAN dari airlines, hotel, fluktuasi mata uang asing dan lain-lain

DEPARTURE DATE

2018

ADULT

Twin/Triple Share

CHILD

Twin Share

CHILD

Extra Bed

CHILD (2-10YRS)

No Bed

SINGLE

SUPPLEMENT

1 Room / 1 Orang

Sept : 9

Oct : 2, 7, 16, 23,

29

Nov : 5, 13, 19,

27

Dec : 3, 11

Rp.

33.680.000,-
Rp. 33.680.000,- Rp. 32.280.000,- Rp. 30.980.000,- Rp. 9.750.000,-

 Harga berlaku untuk minimum keberangkatan 30 peserta


