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DAY 12 Desember | Jakarta
Para peserta Tour berkumpul di Terminal 3 Bandara Soekarno 
Hatta. Diharapkan datang 3 jam sebelum keberangkatan menuju 
memulai perjalanan ziarah. 

DAY 23 Desember | Jakarta - Roma  (D)
Kita dijemput dan diajak ke Vatikan, mengunjungi Basilika Santo 
Petrus, ziarah ke makam Paus Yohanes Paulus II, Kapel Sakramen 
Mahakudus dan Patung Pieta.

DAY 34 Desember | Roma  (B/L/D)
Hari ini kita melanjutkan kunjungan di Kota Roma. Kita akan ke 
Colosseum, Trevi Fountain dan Spanish Steps. Kesempatan 
mendapatkan souvenir khas Roma.

DAY 45 Desember | Roma - Pisa  (B/L/D)
Kita meninggalkan Roma menuju Pisa. Kesempatan baik untuk 
melihat dari dekat Menara Miring Pisa.

DAY 56 Desember | Pisa - Nice  (B/L/D)
Pagi hari kita menuju Nice di Perancis Bagian Selatan. Singgah di 
kota Monaco untuk mengunjungi Katedral Monaco. Di dalamnya 
terdapat makam dari keluarga Kerajaan Monaco, diantaranya 
Pangeran Rainer III dan Putri Grace Kelly. Kita juga melihat Istana 
Kerajaan Monaco.

DAY 67 Desember | Nice - Lourdes  (B/L/D)
Hari ini kita sampai di kota ziarah Bunda Maria, Lourdes.
Di tempat ini Bunda Maria menampakkan diri 18 kali gadis
kecil, Bernadette. Malam hari kita bisa berdoa pribadi di Goa 
Penampakan.



DAY 78 Desember | Lourdes     (B/L/D)
Hari ini kita Misa di Gua atau di salah satu Kapel yang disediakan untuk 
kita. Bersama- sama kita Jalan Salib ke Puncak Kalvari dan Doa Devosi 
Maria lainnya. Malam hari kita bisa melakukan prosesi lilin kecil.

DAY 89 Desember | Lourdes - Montserrat - 
Barcelona  (B/L/D)
Setelah mendapatkan Berkat Bunda Maria di Lourdes, kita
melanjutkan kunjungan ziarah ke Montserrat. Di ketinggian 1200 
meter kita akan bertemu dengan Black Madonna yang terdapat di 
dalam Biara Benediktin. Selesai kunjungan dan berdoa, kita menuju 
Barcelona untuk bermalam. 

DAY 910 Desember | Barcelona - Jakarta   (B/L)
Menikmati pagi di Barcelona. Hari ini kita city tour melihat keindahan 
Gereja Sagrada Familia; Stadium Camp Nou, berkesempat belanja. 
Setelah makan malam kita diantar ke bandara untuk terbang ke Jakarta.

DAY 1011 Desember | Jakarta
Tiba di Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Terima kasih atas kepercayaan 
Anda, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang dengan Tour & 
Ziarah bersama Insight Tour yang lain. Tuhan Yesus memberkati Anda & 
seluruh Keluarga.

Bonus Perjalanan
• Penjemputan Kepulangan dari Bandara ke rumah Anda
• Mineral Water 2 Bottles / day / pax
• Travel Insurance
• All Tipping
• Insight Tour Souvenir



•  Permintaan 1 Orang/Kamar (single room suplement)

Note** : Sharing room dengan orang tua (Ayah dan Ibu)

D E T A I L  H A R G A  ( P E S E R T A  D E W A S A )

•  Biaya Tour Dewasa (Min. 30 - 34 Pax)
•  Biaya Tour Dewasa (Min. 25 - 29 Pax)

USD  2.630
USD 2.710

•  Biaya Tour Dewasa (Min. 20 - 24 Pax) USD 2.835
USD 600

• Tiket pesawat pulang pergi kelas ekonomi (non refundable)
•  Pengurusan Check in dan bagasi pada waktu keberangkatan
•  Hotel bertaraf Internasional *3  - *4
•  Pastor pembimbing / Pendeta
•  Bagasi cuma-cuma seberat 30Kg (sesuai ketentuan 
 Perusahaan Penerbangan)
•  Asuransi perjalanan
•  Visa Schengen, International Tax & fuel surcharge (dapat
 bertambah / berubah sesuai ketentuan yang berlaku)
•  Makan pagi di Hotel, makan siang dan makan malam sesuai 
 acara
•  Bus dengan fasilitas Wi/Fi & A/C
• Professional local Guide bersertifikasi
• Sertifikat perjalanan ziarah
• Tips untuk local guide, drivers, porter, dan restaurants
•  Fasilitas jemput-antar dari Bandara ke rumah di hari
  Anda pulang 
• Waiting Meals [at Soekarno Hatta Airport]
•  Souvenir dari Insight Tour

BIAYA PERJALANAN SUDAH TERMASUK

•  Pengeluaran pribadi (laundry, telepon, minibar, makanan
    tambahan, dll)
•  Kelebihan berat bagasi
• Tiket Pesawat PP dari luar daerah ke Jakarta
•  Tambahan kamar sendiri
•  Pembuatan passport dan dokumen lainnya.

BIAYA PERJALANAN TIDAK TERMASUK

•  Melengkapi form pendaftaran dan melunasi uang muka
   sebesar USD 700  / orang (non refundable)
•  Pendaftaran paling lambat adalah 40 hari sebelum tanggal
   keberangkatan
•  Pelunasan biaya tour paling lambat 40 hari sebelum tanggal
   keberangkatan
•  Pembayaran dapat di transfer ke nomor Rekening:
   -  Bank : Bank Central Asia (BCA)
   -  A/n : PT. Berhasil Memperluas  Wawasan
   -  Acc No : 8350-485 - 555
   -  Cabang : Daan Mogot
•  Melampirkan foto copy Passport yang masih berlaku minimal
   sampai 8 bulan setelah tanggal pulang

SYARAT PENDAFTARAN

BIAYA PEMBATALAN

• Harga dapat berubah sewaktu-waktu dengan ataupun tanpa 
 pemberitahuan terlebih dahulu apabila jumlah minimum peserta tidak 
 tercapai, perubahan kurs valuta asing, perubahan harga tiket pesawat, 
 harga hotel, dll. Syarat ini juga berlaku untuk semua peserta yang 
 telah melunasi biaya tour sebelum keberangkatan.
• Apabila terjadi force majeur, maka INSIGHT TOUR berhak melakukan 
 pembatalan atau perubahan jadwal perjalanan demi untuk kebaikan 
 semua peserta tour.
• INSIGHT TOUR berhak melakukan pembatalan perjalanan apabila 
 jumlah peserta tidak mencapai jumlah minimum yang diperlukan dan 
 semua kebijaksanaan yang telah diputuskan merupakan keputusan 
 mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
• Apabila di dalam perjalanan terjadi : perubahan peraturan Pemerintah 
 setempat, perubahan jadwal pesawat terbang, karantina, kelebihan 
 bagasi, kehilangan pasport, kehilangan barang berharga lain, hal lain 
 yang mengakibatkan peserta tidak dapat melanjutkan perjalanan (sakit 
 / meninggal dunia), kecelakaan akibat kelalaian sendiri, penahanan di 
 Imigrasi, Hotel atau Bandara, serta mengalami gangguan lain (Force
 Majeur) di luar kuasa INSIGHT TOUR, maka semua resiko adalah diluar 
 tanggung jawab INSIGHT TOUR. Dan semua biaya perjalanan yang 
 belum terpakai tidak dapat dikembalikan. Apabila timbul biaya-biaya 
 lain akibat masalah tersebut, semuanya menjadi tanggung jawab 
 peserta.
• Permintaan Khusus untuk kamar, kelas dalam pesawat, makanan atau 
 hal-hal lainnya dapat kami penuhi tergantung ketersediaan dan 
 kondisi. Semua biaya tambahan yang timbul akibat permintaan tersebut 
 akan di bebankan sepenuhnya kepada peserta yang bersangkutan.
• Jika peserta dengan kehendak sendiri menyimpang atau membatalkan 
 sebagian atau sepenuhnya dari acara yang telah ditentukan, tidak dapat 
 menuntut pengembalian uang atas service yang belum atau tidak 
 digunakan. Penambahan biaya yang dibutuhkan untuk perubahan atau 
 penambahan acara tersebut menjadi tanggung jawab peserta yang
 bersangkutan.
• Pembayaran dapat menggunakan Rupiah atau US Dolar, INSIGHT TOUR 
 tidak dapat menjamin dapat memberikan nilai tukar kurs murah kepada 
 peserta.
• Semua Peserta dianggap telah mengetahui dan menerima, serta 
 menyetujui semua ketentuan yang disebutkan di atas.

CATATAN TAMBAHAN & KETENTUAN LAIN :

•  14 - hari keberangkatan (tidak hadir di hari keberangkatan) : 100%
    dari biaya tour
•  30 - 15 hari sebelum tanggal keberangkatan : 75% dari biaya tour
•  39 - 31 hari sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari biaya tour
•  40 Hari atau lebih dari tanggal keberangkatan: sebesar uang muka


