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HARI 01/14 JUN  : JAKARTA – WARSAWA 
Berkumpul di Bandara Soekarno – Hatta pada waktu yang telah 
ditentukan, untuk berangkat ziarah bersama Raptim Indonesia 
menuju kota Warsawa. Selamat berziarah 
 
HARI 02/15 JUN : TIBA DI WARSAWA – CZESTOCHOWA 
Tiba di Warsaw kita akan city tour kota Warsaw 
mengunjungi/melewati Old Town, Palace on the Isle, Royal 
Castle, kemudian menuju kota Czestochowa. Bermalam di 
Czestochowa. (MM) 
 
HARI 03/16 JUN : CZESTOCHOWA – WADOWICE – KRAKOW 
Ziarah hari ini diawali dengan berkunjung ke Our Lady of 
Czestochowa di Biara Jasna Gora, yang menjadi pusat 
perziarahan umat Katolik di Polandia. Di dalam biara ini terdapat 
lukisan ‘Black Madonna dan Bayi Yesus yang digendongnnya’, 
yang konon dilukis oleh Santo Lukas penulis injil. Melanjutkan 
perjalanan ke Wadowice, tempat kelahiran Karol Wojtyla (Paus 
Yohanes Paulus II) dan berkunjung ke gereja tempat  beliau di 
baptis. Sore hari menuju Kalwaria, salah satu tempat ziarah umat 
Katolik di Polandia yang juga dikenal dengan “Polish Jerusalem”. 
Kompleks ziarah di Kalwaria ini dibangun sesuai dengan tempat 
perjalanan sengsara Kristus yang ada di Jerusalem. (MP/MS/MM) 
 
HARI 04/17 JUN : KRAKOW – SANTA FAUSTINA – KRAKOW 
Hari ini Anda akan berziarah ke pusat Ziarah Kerahiman Ilahi di 
Lagiewniki, dimana Santa Faustina dalam kehidupan membiara,  
mendapat berbagai penglihatan dan menerima pesan Kerahiman 
Ilahi dari Kristus, untuk disebarluaskan ke seluruh dunia. Lalu 
mengunjungi Tambang Garam Wieliczka, salah satu tambang 
garam tertua di dunia dan merupakan situs  warisan dunia 
UNESCO. Di dalam tambang ini terdapat Kapel St. Kinga yang 
dibangun oleh para penambang sebagai tempat ibadah mereka. 
Sore harinya menuju Kota Tua Krakow mengunjungi Basilika St. 
Mary dan Market Square serta gedung-gedung historis lainnya. 
(MP/MS/MM) 
 
HARI 05/18 JUN : KRAKOW – PRAHA 
Santap pagi di hotel, lalu meninggalkan negara Polandia 
menyeberangi perbatasan menuju Praha, ibukota Negara Cheko 
yang tidak tersentuh kekejaman Perang Dunia II dan kota yang 
sarat akan sejarah dan budaya. Tiba di Praha santap malam 
kemudian menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM) 
 
HARI 06/19 JUN : PRAHA 
Pagi ini Anda akan berziarah ke Gereja Our Lady Victorious 
dengan patung Kanak-Kanak Yesus dari Praha yang terkenal. Lalu  
mengunjungi Prague Castle yang telah berumur 1000 tahun 
dimana di dalamnya terdapat Katedral St. Vitus, Old Royal 
Palace dan Basilika St. George. Sore harinya city tour melewati 
St. Charles Bridge yang terkenal, Old Town Square dengan 
Astronomical Clock yang juga adalah landmark kota ini. 
(MP/MS/MM) 
  
HARI 07/20 JUN : PRAHA – VIENNA 
Melanjutkan perjalanan menuju kota musik, Vienna. Tiba di 
Vienna, santap siang lalu city tour kota Vienna melewati Istana 
Hofburg  yang sekarang digunakan sebagai Istana Presiden, balai 
kota Vienna “Rathaus” dan Vienna State Opera. Sore hari 

mengunjungi Katedral Saint Stephen, dengan arsitekturnya 
bergaya gothic yang sangat megah ini merupakan landmark dari 
kota Vienna. Sore hari acara bebas di daerah Kohlmakt dan Graben 
yang dapat digunakan untuk berbelanja. (MP/MS/MM) 
 
HARI 08/21 JUN : VIENNA – BUDAPEST   
Sebelum meninggalkan Vienna, Anda akan berkunjung ke Istana 
Schönbrunn yang merupakan istana musim panas Kaisar Austria. 
Kemudian menuju kota Budapest, di Hongaria melalui Slovakia. 
Kota ini terbagi atas dua bagian yang dipisahkan oleh Sungai 
Danube, yaitu kota Buda di sisi barat dan kota Pest di sisi timur. 
(MP/MS/MM)  
 
HARI 09/22 JUN : BUDAPEST  
Pagi ini berkunjung ke Fisherman’s Bastion yang terletak di 
puncak bukit dan menikmati keindahan kota Budapest dari 
ketinggian. Tak jauh dari Fisherman’s Bastion terdapat Gereja 
Matthias dengan arsitektur bergaya gothic yang sangat indah. 
Kemudian berkunjung ke Basilika St. Stephen, yang merupakan 
gereja terbesar di Budapest. Lalu city tour melewati Parliament 
House, Royal Palace serta Heroes Square. (MP/MS/MM) 
 
HARI 10/23 JUN : BUDAPEST – ZAGREB  
Melanjutkan perjalanan menyeberangi perbatasan antara negara 
Hongaria dan Kroasia untuk menuju Zagreb, ibukota negara 
Kroasia. City tour kota Zagreb melewati The Market, Ben Josip 
Jelacic, Stone Gate dan mengunjungi Katedral Zagreb dan Gereja 
St. Mark. (MP/MS/MM) 
 
HARI 11/24 JUN : ZAGREB – MEDJUGORJE  
Santap pagi di hotel, lalu melanjutkan perjalanan panjang menuju 
Medjugorje, kota kecil yang sangat tenang dan damai di Bosnia – 
Herzegovina, tempat dimana Bunda Maria menampakan dirinya 
kepada 6 anak-anak yaitu Mirjana Dragicevic, Ivanka Ivankovic, 
Marija Pavlovic, Jakov Colo, Vicka Ivankovic dan Ivan 
Dragicevic. (MP/MS/MM) 
 
HARI 12/25 JUN : MEDJUGORJE 
Seharian Anda akan berziarah di Medjugorje, dimulai dengan 
mendaki Bukit Podbrodo dimana Bunda Maria menampakan 
dirinya pada tanggal 24 Juni 1981. Acara bebas yang dapat 
digunakan untuk berziarah ke Bukit Salib (Krizevac) dimana di 
puncak bukit setinggi 520 meter berdiri sebuah salib besar 
setinggi 9 m yang dipersembahkan oleh umat Katolik di 
Medjugorje untuk perayaan 1900 tahun penebusan Kristus. Sore 
hari mengikuti acara doa rosario bersama di Gereja St. Yakobus 
dilanjutkan Misa Kudus. (MP/MS/MM) 
 
HARI 13/26 JUN : MEDJUGORJE – SARAJEVO – JAKARTA  
Setelah santap pagi di hotel,  Anda akan diantar menuju bandara di 
kota Sarajevo ibukota dari Bosnia Herzegovina untuk 
penerbangan kembali ke Jakarta. (MP) 
 
HARI 14/27 JUN : TIBA DI JAKARTA 
Hari ini tiba di Jakarta. Semoga Anda mendapat pengalaman 
rohani yang sangat berharga dalam perjalanan ziarah ini. Terima 
kasih atas partisipasi Anda bersama Raptim Indonesia, sampai 
jumpa di program ziarah kami lainnya. Tuhan memberkati. 
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HARGA TOUR PER ORANG DALAM USD 

KATEGORI MIN 15 ORG MIN 20 ORG MIN 25 ORG 

SEKAMAR BERDUA USD 3.535,- USD 3.285,- USD 3.185,- 

TAMBAHAN BIAYA SEKAMAR SENDIRI :  USD 550,- 

 

BIAYA TERMASUK : 
 Tiket pesawat PP kelas ekonomi (non refund, non reroute, 

non endorse) 
 Airport tax internasional (dapat berubah sesuai dengan 

ketentuan airlines) 
 Bagasi pesawat dengan berat maksimum 30 kg dan tas 

kabin 7 kg 
 Hotel *4 berdasarkan sekamar berdua  
 Bus wisata AC deluxe 
 Makan 3x sehari sesuai dengan jadwal perjalanan 

(kombinasi Chinese & local) 
 Pembimbing Rohani  
 Tour Leader dari Raptim Indonesia 
 Asuransi perjalanan 
 Tipping Tour Leader, Pemandu Lokal & Supir 
 Travel Bag, kaos dan buku panduan ziarah 
 
 
BIAYA TIDAK TERMASUK : 
 Visa Schengen : IDR 1.700.000,- (Biaya visa WAJIB 

dibayarkan 3 hari sebelum tanggal appointment pengurusan 
visa) 

 Tambahan biaya asuransi untuk peserta di atas usia 70-74 
tahun : IDR 275.000,- dan usia diatas 75 tahun : IDR 
550.000,- 

 Pembuatan paspor dan dokumen lainnya 
 Tour tambahan yang tidak tercantum di jadwal perjalanan 
 Porter di hotel selama perjalanan 
 Air mineral selama perjalanan 
 Biaya kelebihan bagasi 
 Pengeluaran pribadi : telepon laundry, minibar, dll 
 Tiket pesawat domestic dari luar daerah ke Jakarta 
 Akomodasi dan penjemputan selama di Jakarta 
 Biaya pengiriman perlengkapan tour di luar kota Jakarta  
 
 
PENDAFTARAN : 
 Pembayaran uang muka sebesar USD 500/orang disertai 

dengan fotokopi paspor halaman depan 
 Pelunasan biaya tour selambat-lambatnya 1 bulan sebelum 

keberangkatan 
 Biaya sekamar bertiga tidak ada pengurangan harga 

PEMBAYARAN UANG MUKA & PELUNASAN DALAM BENTUK 
RUPIAH DAPAT DI TRANSFER MELALUI REKENING : 
 
  PT. RAPTIM INDONESIA 
- BCA Cab. Gondangdia : 455 3005356 
- BNI 46 Cab. Menteng : 107228845 
- MANDIRI Cab. Cut Meutia : 123 0004733319 
- BII Cab. Thamrin  : 2003069078 
- BRI Cab. Cut Meutia : 023001001938304 
  

PEMBAYARAN WAJIB DALAM RUPIAH BERDASARAKAN 
PERATURAN BI NO. 17/3/PBI/2015, DISESUAIKAN DENGAN 

KURS IATA YANG BELAKU PADA SAAT PEMBAYARAN 
 
PEMBATALAN : 
*Uang muka hangus apabila pembatalan dari peserta 
*Penalty 50% dari harga tour (15–30 hari sebelum 
keberangkatan) 
*Penalty 75% dari harga tour (7–14 hari sebelum 
keberangkatan) 
*Penalty 100% dari harga tour (kurang dari 7 hari sebelum    
keberangkatan) 
 
SYARAT DAN TANGGUNG JAWAB : 
Raptim Indonesia selalu berusaha untuk memberikan pelayanan 
yang terbaik selama perjalanan Anda. Jadwal dan susunan 
perjalanan tour dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu, hal ini demi kepentingan, kenyamanan dan keamanan 
seluruh rombongan. Kami dan agent-agent kami di luar negeri 
tidak bertanggung jawab atas kecelakaan, kehilangan barang 
atau dokumen perjalanan, panahanan baik di bandara/imigrasi,  
gangguan keterlambatan/perubahan/pembatalan  dari pesawat 
udara dan alat transportasi lainnya, pelayanan hotel atau akibat 
dari pemogokan, force majeur, peraturan pemerintah dan  alasan 
lainnya diluar kemampuan kami, serta biaya-biaya yang 
bersangkutan dengan karantina. Peserta yang menyimpang dari 
acara tour yang telah ditentukan atas kehendak sendiri, 
membatalkan sebagian atau seluruh perjalanan setelah 
keberangkatan serta yang pulang diluar jadwal dengan alasan 
apapun tidak memperoleh pengembalian biaya. Kami berhak 
membatalkan keberangkatan apabila jumlah peserta dibawah 
minimum yang ditentukan. Segala kebijakan yang bersifat 
mutlak, para peserta dianggap sudah mengetahui dan 
menyetujui kondisi yang ada. 

 

 

 


