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 Unforgetable
            ‘Holy Land ‘

    Journey

G

G

G

G

G

G

Cairo

Amman

Petra

Galilea

Jerusalem

Sinai

HIGHLIGHT TOUR

Cairo, Pyramid & Sphinx, Suez, Sinai, Taba Resort, 
Dead Sea, Dome of The Rock, Jerusalem, Nativity 
Church, Bethlehem, Padang Gembala, Haifa, Stella 
Maris, Nazareth, Gereja Kana, Tiberias, Danau 
Galilea, Gunung Precipice, Sungai Yordan, Gunung 
Nebo, Petra (7 Kejaiban Dunia), dan masih banyak 
lagi tempat ziarah yang akan Anda kunjungi......

PT. NAZARET CITRA MANDIRI
Nazaret Building - Mutiara Taman Palem Blok C9 No.9-10, 

Cengkareng, Jakarta Barat - Indonesia
T. 021-5433.7888 | E. info@nazarettour.co.id

Nazaret Tour nazarettour
Feel free to visit our website at www.nazarettour.co.id

Tour & Travel Agent

G
Alexandria

+visit Petra ‘The new 7 wonders’

GHaifa

FAST RESPONSE

0811-1010-183
Nazaret Tour

DEPARTURE DATES
13D: 08 - 20 MEI 2023

HOLYLAND TOUR
13 Days Catholic Pilgrimage

Rm. Agustinus Indrajaya, OFM

Pembimbing Rohani



TOUR
ITINERARY

DAY 01                            JAKARTA
3 jam sebelum keberangkatan, Anda diharapkan sudah berkumpul di Terminal 
International 3 Bandara Soekarno-Hatta untuk bersama-sama berangkat menuju 
CAIRO, MESIR. (Akomodasi dalam pesawat)

                               CAIRO FULL DAY TOUR  (B/L/D) 
Pagi ini Anda diantar  Juga, Anda dapat mengenal kebudayaan Mesir dengan mengunjungi PAPYRUS dan 
PERFUME INSTITUTE. Kemudian mengunjungi PYRAMID & SPHINX yang merupakan salah satu dari Tujuh 
Keajaiban Dunia. Dilanjutkan menuju BUKIT MUKATAM untuk mengikuti kebaktian pagi, dimana terdapat 
GEREJA SIMON THE TANNER atau GEREJA SAMPAH. Di tempat inilah, MUJIZAT dari ayat Injil MATIUS 17:20 
terjadi! Lalu ke GEREJA ALKITAB TERPUNG yang letaknya di samping Sungai NIL. Bermalam di CAIRO. 

DAY 03

                                                                  CAIRO – MARA – ELIM –RAFIDIM  ST. CATHERINE (B/L/D)
Meninggalkan kota Cairo untuk menuju ke ST. CATHERINE dengan melewati: MARA, tempat Nabi Musa merubah air pahit menjadi 
air tawar (Kel 15:25), ELIM, tempat 70 pohon kurma (Kel.15:27), TERUSAN SUEZ, dan RAFIDIM, tempat Nabi Musa mengalahkan suku 
Amalek, (Kel 17:8). Setibanya di ST. CATHERINE, Anda akan bersiap – siap, karena dini hari Anda akan mendaki GUNUNG SINAI 
(tempat Nabi MUSA menerima Sepuluh Perintah Allah). Bermalam di ST. CATHERINE (SINAI)

DAY 04

                             ST. CATHERINE – TABA RESORT   (B/L/D)
Pagi ini Anda akan menuju TABA RESORT dengan melewati tepi LAUT MERAH. Sesampainya di hotel 
Anda dapat menikmati pemandangan indah di Laut Merah. Bermalam di TABA. 

DAY 05

                                                                                    (B/L/D)TABA BORDER – QUMRAN – BETHLEHEM  
Pagi ini Anda akan menuju BETHLEHEM & YERUSALEM dengan melewati perbatasan Mesir dan Israel. Dalam perjalanan, Anda 
akan melewati Laut Merah, kita akan berfoto sejenak dengan pemandangan Laut Merah dan Patung Istri Lot.  Kemudian ke 
QUMRAN untuk melihat gua-gua tempat salinan gulungan Kitab Suci ditemukan. Kemudian Menuju LAUT MATI untuk berenang 
terapung. Lalu ke YERIKHO, untuk melihat BUKIT PENCOBAAN (Mat 4:1) dan POHON ARA ZACHEUS, tempat dimana Zacheus 
Pemungut Cukai bertemu Yesus. Bermalam di BETHLEHEM 

DAY 06

                                    YERUSALEM – BETHLEHEM	 	            (B/L/D)
Pagi hari menuju BUKIT ZAITUN (Mat 6:5-15) mengunjungi ASCENTION CHAPEL, PATER NOSTER 
CHURCH, tempat Tuhan Yesus mengajarkan Doa Bapa Kami, serta ke DOMINUS FLEVIT, tempat Tuhan 
Yesus menangisi kota Yerusalem (Luk21:20-24). Melewati PALM SUNDAY, Anda akan tiba di TAMAN 
GETHSEMANE, tempat Tuhan Yesus berdoa sebelum diadili  serta mengunjungi GEREJA SEGALA 
BANGSA untuk HOLY HOUR di GETHSEMANE.  Kemudian menuju BETHLEHEM untuk makan siang dan 
mengunjungi NATIVITY CHURCH tempat Tuhan Yesus  dilahirkan,  PADANG  GEMBALA  tempat  para  
malaikat  mengabarkan  kelahiran Tuhan Yesus. Bermalam di BETHLEHEM. 

DAY 07

                                BETHLEHEM – YERUSALEM – BETHLEHEM  (B/L/D)
Hari ini Anda akan menuju BUKIT MORIA untuk mengunjungi DOME OF THE ROCK dan melewati GERBANG EMAS, serta masuk ke 
KOTA TUA YERUSALEM untuk mengunjungi GEREJA ST. ANNA & KOLAM BETHESDA tempat Tuhan Yesus menyembuhkan orang 
sakit pada hari Sabat (Yoh 5:7-9). Dilanjutkan dengan napak tilas sengsara Tuhan Yesus di VIA DOLOROSA/ JALAN SALIB sampai ke 
BUKIT GOLGOTHA tempat Tuhan Yesus disalibkan, dan ke HOLY SEPULCHRE (MAKAM KUDUS). Setelah makan siang, menuju 
BUKIT SION di YERUSALEM untuk mengunjungi GEREJA ST. PETER IN GALICANTU/ Gereja Ayam Berkokok, tempat Tuhan Yesus di 
penjara (Mat26:34), serta mengunjungi LAST SUPPER ROOM, Ruang Perjamuan Terakhir dan KUBUR DAUD. Sore hari, menuju ke 
TEMBOK RATAPAN, tempat paling suci bagi orang Yahudi. Bermalam di BETHLEHEM. 

DAY 08

DAY 02

                                                               YERUSALEM – TEL AVIV – TIBERIAS (B/L/D) 
Pagi ini meninggalkan Yerusalem untuk menuju ke Kota TIBERIAS dengan melewati CAESAREA, untuk 
melihat AQUADUCT, dan ke HAIFA, sebuah kota pelabuhan yang sangat indah di Israel. Di sana, Anda dapat 
melihat BAHAI GARDEN, taman termahal di dunia dan STELLA MARIS tempat Nabi Elia bersembunyi setelah 
mengalahkan 450 nabi – nabi Baal (1 Raj 16:20). Dilanjutkan ke Kota NAZARET untuk mengunjungi GEREJA 
KABAR BAIK, BENGKEL YUSUF, serta RUMAH KELUARGA KUDUS. Setelah makan siang, Anda menuju GEREJA 
CANA tempat mujizat Tuhan Yesus yang pertama kali yaitu mengubah air menjadi anggur. Di sini Anda dapat 
mengikuti Acara peneguhan janji pernikahan bagi yang menginginkannya. Bermalam di TIBERIAS. 

DAY 09

                                            KEDATANGAN DI CAIRO  (L/D) 
Siang ini, Anda akan tiba di CAIRO, dan langsung diantar makan siang. Hari ini Anda mengunjungi GEREJA GANTUNG, Pusat Gereja 
Coptic di Mesir, GEREJA ABU SERGA tempat dimana Keluarga Kudus mengungsi di Mesir (Mat 2:13-15), dan BEN EZRA SYNAGOGUE, 
tempat bayi Musa dihanyutkan di sungai Nil. Malamnya, Ada Optional Tour  NILE CRUISE, yakni mengarungi Sungai Nil dengan 
Kapal Pesiar untuk melihat keindahan Cairo pada malam hari sambil menikmati santap malam & kesenian tradisonal khas Mesir. 
Bermalam di CAIRO. 



DAY 12                                                                                                      AMMAN AIRPORT – JAKARTA   (B/L).
Hari ini Anda akan diajak bersama-sama mengunjungi GUNUNG NEBO, tempat Musa diperlihatkan Tanah Perjanjian oleh Allah 
tanpa dapat memasukinya. Apabila waktu masing memungkinkan, Anda akan kita ajak mengunjungi Roman Theater di Kota Tua 
Amman. Setelah makan siang, kemudian Anda akan diantar menuju airport  AMMAN untuk terbang kembali ke TANAH AIR via 
AMMAN AIRPORT. (Akomodasi di dalam pesawat)

DAY 13

DAY 11                           AMMAN – PETRA CITY TOUR – AMMAN   (B/L/D).
Pagi ini Anda akan diantar menuju kota tua PETRA, The Red Rose City, sebuah bangunan istana yang dipahat oleh suku Nabatean 
dan merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia yang baru. Anda juga dapat mengunjungi AIR MATA MUSA di dekat kota Petra. 
Bermalam di AMMAN. 

SYARAT PENDAFTARAN TOUR:
Copy / Scan Paspor yang masih berlaku 7 bulan pada saat ü
keberangkatan.
Uang Muka IDR 7,000,000 per pax (non-refundable).ü
Telah menerima vaksin dosis pertama, kedua dan boosterü
Mengunduh Sertifikat Vaksin Internasional (WHO) di ü
aplikasi Peduli Lindungi.
Pendaftaran ditutup 35 hari sebelum keberangkatan.ü

BIAYA TOUR TERMASUK:
Tiket Pesawat Internasional Kelas Ekonomi PP (non ü
refundable, non re-routable, non endorsable)
Visa Mesir + Visa Israel + Visa Jordanü
Border Tax Israel, Border Tax Jordan, Fuel Surcharge, Airport ü
Taxes
Tipping Tour Leader, Local Guide, Porter, Waiter, & Driverü
Deluxe Bus ber-AC beserta WiFi dalam bus.ü
Akomodasi hotel berbintang 4 & 5 (dengan kondisi satu ü
kamar ditempati oleh dua orang).
Tour dan makan sesuai dalam itinerary tour (B=Breakfast, ü
L=Lunch, D=Dinner).
Bagasi cuma – cuma 25/30 kg bagi tiap peserta.ü
Exclusive Cabin Bag 18”, name tag, baggage tag, peta, topi, ü
Sertifikat Holyland, dan buku nyanyian rohani yang menarik 
dari NAZARET TOUR
Magnet foto group unik dalam ukuran A4 dengan ü
panorama Israel.
Air mineral 2 (dua) botol per hari di bus  sepanjang tour.ü

ü Tiket masuk ke semua situs ziarah (Pyramid, Boat Ride, 
Qumran, Mt Beatitudes, & Petra, dll)
Tour Leader dan Pembimbing Rohani yang berpengalaman ü
dari NAZARET TOUR

DAFTAR AKOMODASI HOTEL

CAIRO

Hilton Heliopolis / Setaraf
ST. CATHERINE

Morgenland
TABA

Nelson Village / Setaraf

BETHLEHEM

Orient Palace / Setaraf
TIBERIAS

Restal Hotel / Setaraf
AMMAN

Olive Tree / Setaraf

DAY 10                          (B/L/D)TIBERIAS – PRECIPICE – BORDER – AMMAN 
Pagi ini, Anda menuju GUNUNG PRECIPICE, tempat Yesus mendapat penolakan dalam Injil Lukas 
(4:29-30). Dilanjutkan dengan BOAT RIDE yakni mengarungi DANAU GALILEA dengan kapal seperti 
pada jaman Tuhan Yesus, TABGHA, tempat mukjizat Yesus memberi makan 5,000 orang dengan 5 
roti dan 2 ikan (Yoh. 6:1-15), ST. PETER PRIMACY,   tempat pengutusan para murid. Setelah makan 
siang dengan menu IKAN PETRUS, Anda menuju CAPERNAUM, tempat Tuhan Yesus banyak 
melakukan mujizat dan MT. BEATITUDES, tempat Tuhan Yesus menyampaikan “Delapan Sabda 
Bahagia” (Mat. 5:1-12). Sore harinya, ke SUNGAI YORDAN untuk mengenang pembaptisan Yesus (Mat 
3:13-17). Selanjutnya Anda akan diantar menuju border untuk melanjutkan perjalanan menuju Kota 
AMMAN. Bermalam di AMMAN. 



PENDAFTARAN & PEMBAYARAN (REGISTRATION & PAYMENT)
1. Uang muka pendaftaran yang dibayarkan kepada NAZARET TOUR tidak dapat 

dikembalikan (down payment non-refundable) pembayaran down payment 
minimal IDR 7.000.000 atau sesuai dengan paket tour/destinasi yang dipilih 
ditambah dengan biaya visa (jika ada).

2. Uang muka adalah tanda jadi untuk mengikuti tour yang dipilih dan BUKAN 
untuk mengikat nilai tukar Rupiah terhadap mata uang USD/EUR. 
Pembayaran pelunasan tour akan dihitung berdasarkan kurs yang berlaku 
pada saat pembayaran pelunasan.

3. Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sesuai jadwal 
dan ketentuan dari pihak Kedutaan Negara yang dituju.  Biaya visa tetap harus 
dibayarkan walaupun visa tidak disetujui oleh Kedutaan, demikian juga jika 
terdapat biaya lain seperti pembatalan hotel, kereta dan atau tiket pesawat yang 
terjadi karena adanya tenggat waktu yang belum tentu sesuai dengan waktu 
penyelesaian proses visa dari Kedutaan, dan juga biaya tour lainnya maka akan 
dibebankan kepada Peserta tour.

4. Pendaftaran tanpa disertai deposit bersifat tidak mengikat dan dapat dibatalkan 
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta.

5. Uang muka pendaftaran tidak dapat dialihkan atau diganti ke paket tour lainnya. 
(non-rerouteable, non-endrosable deposit).

6. Pelunasan biaya tour dilakukan 45 hari sebelum tanggal keberangkatan.
7. Pendaftaran yang dilakukan kurang dari 45 hari sebelum tanggal keberangkatan 

harus langsung dibayar lunas.
8. Bagi pendaftar yang berusia di atas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi 

anggota tubuh atau indera atau keterbatasan secara mental, wajib didampingi 
oleh anggota keluarga, teman atau saudara yang akan bertanggung jawab 
selama perjalanan tour.

 DEVIASI (DEVIATION)
(Deviasi; Perubahan, perpanjangan, penambahan/penyimpangan rute perjalanan di 
luar rute perjalanan yang telah dijadwalkan oleh NAZARET TOUR)
1. Deviasi dapat diproses apabila sudah melakukan deposit dan melampirkan 

fotokopi paspor.
2. Deviasi dapat dilakukan apabila jumlah peserta yang berangkat dan yang pulang 

telah memenuhi kuota dari ketentuan maskapai penerbangan.
3. Apabila deviasi sudah disetujui maka akan dikenakan biaya sesuai dengan 

ketentuan maskapai penerbangan dan tidak dapat kembali ke jadwal semula.
4. NAZARET TOUR tidak menjamin konfirmasi pesawat, hotel dan sebagainya bila 

Peserta menghendaki perpanjangan jadwal paket tour. Lalu apabila permintaan 
deviasi tidak dapat disetujui oleh pihak maskapai penerbangan maka peserta 
secara otomatis akan kembali ke jadwal semula.

5. Deviasi yang akan mempersingkat jadwal paket tour, tidak diberikan 
pengurangan biaya dari biaya paket standar semula.

 PEMBATALAN (CANCELLATION)
Jika terjadi pembatalan acara tour oleh peserta sebelum tanggal keberangkatan 
maka biaya pembatalan adalah sebagai berikut:
1. Setelah pendaftaran : Uang muka pendaftaran (Non-Refundable)
2. 60-31 hari  sebelum tanggal keberangkatan   : 50% dari biaya pelunasan
3. 30-15 hari sebelum tanggal keberangkatan : 75% dari biaya pelunasan
4. 14-00 hari  sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya pelunasan

Biaya pembatalan di atas juga berlaku untuk beberapa kejadian seperti berikut:

1. Peserta yang mengganti tanggal keberangkatan atau mengganti paket/jenis tour.
2. Peserta yang terlambat memberikan persyaratan visa dari batas waktu yang telah 

di tentukan Nazaret Tour dan mengakibatkan Peserta tidak dapat berangkat tepat 
pada waktunya karena permohonan visa nya masih diproses oleh Kedutaan/pihak 
berwenang terkait.

3. Bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum 
permohonan visa disetujui, karena keharusan sehubungan dengan tenggat 
waktu yang ditentukan perusahaan penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak 
dapat dikembalikan dan peserta tetap dikenakan denda pembatalan dan 
administrasi sesuai dengan kondisi terkait pihak airlines, hotel dan agen di luar 
negeri.

4. Uang muka pendaftaran peserta tidak dapat dikembalikan bila Peserta 
melakukan pembatalan secara sepihak.

5. Peserta tour yang tidak melunasi tour hingga menjelang proses penerbitan tiket, 
maka dianggap melakukan pembatalan secara sepihak. 

6. Pembatalan keberangkatan yang dilakukan oleh Nazaret Tour karena group tidak 
mencukupi kuota akan di informasikan kepada peserta paling lambat 32 Hari 
sebelum jadwal keberangkatan. 

7. Pembatalan yang dilakukan oleh Nazaret Tour yang dikarenakan tidak 
mencukupinya jumlah peserta minimum untuk syarat keberangkatan tour, maka 
seluruh dana yang telah diterima dari peserta tour akan dikembalikan secara 
penuh.

8. Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Peserta atau Nazaret Tour) 
karena bencana alam, perang, wabah penyakit, aksi teroris atau keadaan ‘Force 
Majeure’ lainnya, maka ketentuan-ketentuan di atas dapat berubah sewaktu-
waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tergantung dari kebijakan pihak 
airlines, hotel dan agent partner di luar negeri.
(Force Majeure; Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan 
tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan 
sebagaimana mestinya).

 PENGEMBALIAN UANG (REFUND)
1. Tiket pesawat udara, kereta api, dan transportasi lainnya serta akomodasi yang 

tidak terpakai tidak dapat diuangkan kembali (non-refundable).
2. Bila calon Peserta tour berhalangan /sakit sebelum tanggal keberangkatan yang 

dijadwalkan maka pengembalian uang/biaya pembatalan, akan mengacu 
kepada peraturan pembatalan.

3. Bila ada pelayanan dalam paket yang tidak digunakan oleh para Peserta 
dikarenakan berhalangan atau sakit selama perjalanan, para Peserta tidak 
berhak menuntut uang kembali.

4. Bagi Peserta tour yang tidak diijinkan masuk atau dikenakan tindakan deportasi 
oleh pihak imigrasi Negara setempat (walaupun sudah memiliki visa), atau yang 
ditolak oleh perusahaan penerbangan, atau dalam perjalanan menderita sakit, 
atau ada kelainan jiwa, atau dalam perjalanan mengalami kecelakaan, yang 
terpaksa harus kembali atau menyimpang dari perjalanan yang telah ditentukan 
dalam acara tour, atau terpaksa membatalkan sebagian/hampir seluruh 
perjalanan setelah keberangkatan, tidak berhak atas pengembalian uang atau 
bentuk pengembalian lain apapun atas jasa-jasa yang belum atau tidak 
digunakan.

5. Proses pengembalian uang atau refund akan diproses Nazaret Tour minimal 
dalam 7 Hari Kerja atau maksimal hingga waktu yang tidak terbatas. Lama 
maksimal proses refund ini tergantung dari Pihak Airlines dan Agen Partner kami 
yang memiliki wewenang dalam proses pencairan dana refund.

PIHAK NAZARET TOUR TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DAN TIDAK 
BISA DITUNTUT ATAS:
1. Kecelakaan, kehilangan koper dan keterlambatan tibanya koper akibat tindakan 

pihak maskapai penerbangan atau alat pengangkutan lainnya, maka standar 
penggantian didasarkan pada ketentuan maskapai penerbangan internasional 
atau penyedia jasa pengangkutan yang digunakan.

2. Kehilangan barang pribadi, koper, titipan barang di airport, hotel dan tindakan 
kriminal yang menimpa Peserta tour selama perjalanan.

3. Keterlambatan atau pembatalan jadwal penerbangan, dan seluruh kejadian yang 
terjadi di luar kuasa pihak Nazaret Tour.

4. Perubahan atau berkurangnya acara perjalanan akibat dari bencana alam, 
kerusuhan dan lain sebagainya yang bersifat ‘Force Majeure’.

5. Meninggalkan Peserta akibat sakit (opname) yang diderita atau kecelakaan 
selama dalam tour atau dengan kata lain Tour Leader harus selalu mendampingi 
group.

6. Pembatalan keberangkatan group yang dikarenakan tidak mencapainya suatu 
kuota minimum peserta tour. 

 PIHAK NAZARET TOUR BERHAK:
1. Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, Nazaret Tour 

berhak untuk menerbitkan tiket pesawat, kereta api dan transportasi lainnya, 
akomodasi, tiket masuk objek wisata tanpa melakukan konfirmasi lisan maupun 
tertulis kepada peserta tour yang telah melakukan deposit atau pelunasan.  

2. Membatalkan keberangkatan tour, apabila jumlah Peserta kurang dari syarat 
minimum jumlah peserta untuk sebuah keberangkatan tour, dan biaya tour yang 
telah dibayarkan akan dikembalikan seluruhnya.

3. Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, Nazaret Tour 
berhak meminta Peserta tour untuk keluar dari rombongan apabila Peserta tour 
yang bersangkutan mencoba membuat kerusuhan, mengacaukan acara tour, 
meminta dengan paksa, dan memberikan informasi yang tidak benar mengenai 
acara tour, dll.

4. Mengganti hotel-hotel yang akan digunakan berhubung hotel tersebut sudah 
penuh dan mengganti dengan hotel lain yang setaraf sesuai dengan 
pertimbangan dan konfirmasi. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang 
dikunjungi sedang berlangsung pameran/konferensi maka akan diganti dengan 
hotel-hotel lain yang setaraf di kota-kota terdekat.

5. Jadwal tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang 
memungkinkan dengan tanpa mengurangi isi dalam acara tour tersebut.

6. Pihak Nazaret Tour berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi 
kenaikan harga tour, airport tax, dll) kepada calon Peserta.

7. Pihak Nazaret Tour berhak menagih tipping (tips) Tour Leader dari Jakarta jika ada 
dari peserta tour yang belum membayNoar.

SYARAT &
KONDISI TOUR

No. Acc: 5390-6101-83


