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R O U T E S :
Porto, Fatima, Salamanca, Avila, 

Loyola, Andorra La Vella, 
Montpellier, Nice, Turin, Padova, 
Assisi, Lanciano, San Giovanni 

Rotondo, Roma



-

Basilica of OurLady Fatima

Our Lady of Lourdes

DAY 112 Juni 2020, JAKARTA - DUBAI 
Para peserta Tour berkumpul di Terminal 3 Bandara 
International Soekarno Hatta. Diharapkan datang 3 jam 
sebelum keberangkatan menuju Dubai.

DAY 213 Juni 2020, DUBAI - PORTO - FATIMA    (L/D)

Tiba di Porto Anda akan diajak untuk makan siang, 
selanjutnya Anda akan menuju Fatima. Tiba di Fatima akan 
melihat dan photo stop di House of Jacinta, Francisco and 
Lucia, tiga anak kecil yang melihat peristiwa Penampakan 
Bunda Maria. Kemudian Anda akan melihat dan photo stop di 
Valinhos (Jalan Salib) dan The Chapel of Apparitions (Kapel 
Penampakan). Makan malam di International Restaurant dan 
bermalam di Fatima.

DAY 314 Juni 2020, FATIMA    (B/L/D)

Anda akan Sarapan di hotel, Anda akan melakukan city tour 
di Fatima. Setelah Makan Siang, Anda akan diberikan waktu 
bebas untuk Shopping. Private Mass di Basilica De Fatima 
(tentative). Setelah makan malam kita akan kembali ke hotel 
untuk beristirahat. Bermalam di Fatima.

DAY 415 Juni 2020, FATIMA - SALAMANCA - AVILA    (B/L/D)

Setelah sarapan di hotel, Anda akan melakukan perjalanan ke 
Salamanca. Setelah makan siang Anda akan melihat dan 
photo stop di University of Salamance, Plaza Mayor, 
Old Cathedral (Catedral Vieja), New Cathedral (Catedral Nueva) 
dan Palacio de Monterrey. Kemudian di sore hari Anda
akan menuju ke Avila, makan malam dan bermalam di Avila.

DAY 516 Juni 2020, AVILA - LOYOLA - LOURDES    (B/L/D)

Pagi hari setelah sarapan di hotel Anda akan menuju kota
Loiola/Loyola. Anda akan makan siang bersama di International 
Restaurant di kota Loyola kemudian akan mengunjungi 
Saint Ignatius of Loyola Sanctuary. Setelah itu perjalanan
akan dilanjutkan ke kota Lourdes. Makan malam akan
dilakukan di hotel kemudian Anda akan beristirahat. 
Bermalam di Lourdes.

DAY 718 Juni 2020, LOURDES - ANDORRA LA VELLA - 
BARCELONA    (B/L/D)

Setelah sarapan, perjalanan akan dilanjutkan ke Negara kecil 
bernama Andorra La Vella . Anda akan makan siang kemudian
anda akan diberikan waktu untuk city tour di Andorra La Vella, 
perjalanan akan dilanjutkan ke menuju kota Barcelona. Seusai 
Makan malam Anda akan menuju hotel untuk beristirahat. 
Bermalam di Sant Cugat del Valles, Barcelona.

DAY 617 Juni 2020, LOURDES    (B/D)

Pagi hari, bagi Anda yang ingin mandi Air Lourdes, disarankan 
untuk mulai antri 1 jam sebelum jadwal yang telah ditentukan 
(tentative). Setelah itu Anda akan melakukan Jalan Salib, mengikuti 
Perayaan Ekaristi di Kapel Basilica of Our Lady of The Rosary, 
Setelah Misa, Anda akan diberikan waktu untuk jalan-jalan dan 
makan siang masing-masing, kemudian Anda akan diberikan 
kesempatan untuk memasang lilin dan berdoa di Gua 
Penampakan (Masabielle Groto), mengunjungi Rumah Santa 
Bernadette, serta berjalan-jalan menikmati ketenangan suasana di 
Lourdes. Anda juga dapat berbelanja aneka kebutuhan rohani 
atau devosional serta souvenir di toko-toko sekitar Lourdes 
Sanctuary. Sore hari apabila memungkinkan Anda akan 
bersama-sama mengikuti prosesi lilin. Makan malam bersama dan  
beristirahat. Bermalam di Lourdes.



Basilica Fransiscus Assisi

Basilica St. Peter

DAY 819 Juni 2020, BARCELONA - MONTSERRAT - 
BARCELONA     (B/L/D)

Setelah sarapan kita akan mengunjungi Black Madonna di 
Montserrat, untuk melihat patung Sang Perawan Maria dan bayi 
Yesus yang dibuat di Yerusalem. Seusai, Anda juga akan 
mengunjungi Sagrada Familia, yaitu salah satu icon Kota 
Barcelona yang memiliki tiga sisi muka atau fasad, yaitu nativity, 
passion dan glory. Setiap dindingnya bercerita tentang kisah 
hidup Yesus. City Tour di Barcelona dengan photo shop di Plaza 
Espana, Plaza Reial, Plaza Cataluna. Olympic Stadium, 
Monument Christopher Columbus, Arch of Triumph. Anda akan 
diberikan waktu bebas untuk Shopping di La Ramblas (jika 
memungkinkan). Makan malam bersama dan kemudian kembali 
ke hotel untuk beristirahat. Bermalam di Sant Cugat del Valles, 
Barcelona.

DAY 920 Juni 2020, BARCELONA - MONTPELLIER - NICE    
(B/D)

Setelah sarapan di hotel, perjalanan akan dilanjutkan ke 
Montpellier, di kota ini Anda hanya transit dan makan siang 
(masing-masing) yang dilakukan di rest area. Setelah itu 
perjalanan akan dilakukan kembali menuju Nice dan makan 
malam di sana. Setelah itu kita akan menuju ke hotel untuk 
beristirahat. Bermalam di Nice.

DAY 1021 Juni 2020, NICE - TURIN - PADOVA    (B/L/D)

Setelah sarapan di hotel, perjalanan akan dilanjutkan ke kota 
Turin. Makan siang bersama dan setelah itu akan city tour 
dengan melihat ke Turin Cathedral (San Giovanni Batista 
Church), The Basilica of Superga, Casa Della Vittoria, 
Grattacielo Intesa-Sanpaolo dan Juventus Stadium. Setelah itu 
kita akan melanjutkan perjalanan ke Padova. Makan Malam 
di hotel dan bermalam di Padova.

DAY 1122 Juni 2020,  PADOVA - ASSISI - LANCIANO (CHIETI)   
(B/L/D)

Sarapan akan dilakukan di hotel, kemudian Anda akan melakukan 
perjalanan panjang menuju kota Assisi. Setelah makan siang, Anda 
akan berkesempatan untuk photo stop ke Basilica St. Francis dan 
Basilica Santa Maria Degli Angeli di kota ini. Setelah itu perjalanan 
akan dilanjutkan ke Lanciano (Chieti), makan malam akan dilakukan 
di hotel dan bermalam di Lanciano (Chieti).

DAY 1223 Juni 2020, LANCIANO (CHIETI) - SAN GIOVANNI 
ROTONDO - ROME    (B/L/D)

Setelah sarapan di hotel, Anda akan melakukan perjalan panjang 
menuju kota San Giovanni Rotondo, yang merupakan kampung 
halaman dari St. Padre Pio. Anda akan City Tour dengan melihat
dan photo stop di Padre Pio Church. Setelah makan siang, 
perjalanan dilanjutkan ke Roma. Anda akan makan malam dan 
Bermalam di Roma.

DAY 1324 Juni 2020, ROME    (B/L)

Setelah sarapan, Anda akan diajak untuk mengunjungi Basilica St. 
Petrus di Vatican City, bangunan ini merupakan tempat Santo 
Petrus disalibkan dan dikuburkan, Santo Petrus adalah salah satu 
Rasul Yesus dan merupakan Paus Pertama Gereja Katolik. Setelah  
selesai makan Siang Anda akan diajak mengunjungi beberapa lokasi 
bersejarah disana untuk photo stop, diantaranya Colosseum dan Free 
time Shopping Trevi Fountain. Selanjutnya, Anda akan menuju 
airport, makan malam (masing-masing) di Airport kemudian Anda 
terbang kembali ke Jakarta melalui Dubai.

DAY 1425 Juni 2020, DUBAI - JAKARTA
Tiba di Bandara Soekarno Hatta Jakarta. 
Welcome Home! Terima kasih atas kepercayaan 
Anda, sampai jumpa di kesempatan yang 
akan datang dalam Program Tour & Ziarah
Insight Tour selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati
Anda dan seluruh keluarga.



•  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  3.635
USD 3.760

•  Biaya Tour Dewasa (Min. 20 - 24 Pax) USD 3.940
USD 650

• 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
• 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


