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HARI 01/08 APR  : JAKARTA – ROMA 
Berkumpul di Bandara Soekarno – Hatta pada waktu yang telah 
ditentukan, untuk berangkat ziarah bersama Raptim Indonesia 
menuju kota Roma. Selamat berziarah 
 
HARI 02/09 APR  : TIBA DI ROMA | KAMIS PUTIH 
Mendarat di kota Roma dan mengunjungi salah satu Basilika Agung  
yaitu Basilika Santo Paulus di Luar Tembok. Di dalam basilika ini 
terdapat makam Santo Paulus yang dihukum pancung di bawah 
kekuasaan kaisar Nero. City tour melewati dan photo stop 
Colosseum, Monumen Victor Emannuel II dan Trevi Fountain. 
Sore hari mengikuti Misa Kamis Putih. (MM) 
 
HARI 03/10 APR : ROMA | JUMAT AGUNG 
Hari ini berkunjung ke Basilika Santa Maria Maggiore, gereja 
yang didedikasikan untuk Bunda Maria dan menyimpan relikui 
potongan kayu dari palungan Yesus. Katedral Roma yaitu Basilika 
Santo Yohanes Lateran dan berdoa pribadi di Scala Santa. 
(MP/MS/MM) 
 
HARI 04/11 APR : ROMA | MALAM PASKAH 
Santap pagi di hotel, lalu berkunjung ke Museum Vatican dan 
Sistine Chapel. Dilanjutkan berkunjung ke Basilika Santo Petrus 
yang sesuai dengan namanya gereja ini dibangun di atas makam 
Santo Petrus, salah satu rasul Yesus yang dianggap sebagai Paus 
pertama. Malam hari mengikuti Misa Malam Paskah. 
(MP/MS/MM) 
 
HARI 05/12 APR : ROMA – ASSISI 
Setelah santap pagi, menuju kota Assisi, sebuah kota tua di wilayah 
Umbria, Italia dan merupakan kota kelahiran dari Santo Fransiskus. 
Anda akan berkunjung ke Basilika Santo Fransiskus dan 
katakombe tempat makam Santo Fransiskus dan mengunjungi   
Basilika Maria Degli Angeli. Di tempat ini Santo Fransiskus 
dahulu menyadari panggilan hidupnya, untuk hidup dalam 
kemiskinan sekaligus memulai gerakan Fransiskan. Bermalam di 
Asissi. (MP/MS/MM) 
 
HARI 06/13 APR : ASSISI – PISA 
Dari kota Assisi menuju Piazza del Duomo di kota Pisa dan 
berkunjung ke Katedral Pisa, yang dipersembahkan untuk Santa 
Maria Diangkat ke Surga dan berfoto didepan Menara Pisa,  
terkenal karena kemiringannya dan berfungsi sebagai menara 
lonceng dari Katedral Pisa. (MP/MS/MM) 
 
HARI 07/14 APR : PISA – MONACO – NICE 
Pagi ini melanjutkan perjalanan menuju kota Monaco untuk 
berkunjung ke Katedral Monaco, didalam gereja  terdapat makam 
Pangeran Rainier III dan istrinya Putri Grace Kelly. Sore hari 
melanjutkan perjalanan menuju kota Nice untuk bermalam. 
(MP/MS/MM) 
 
HARI 08/15 APR : NICE – LOURDES 
Menuju Lourdes, sebuah kota kecil yang terkenal sebagai tempat 
ziarah bagi umat Katolik. Tiba di Lourdes, check in hotel dan santap 

malam lalu acara bebas yang dapat digunakan untuk berdoa pribadi 
di Grotto Massabielle tempat penampakkan Bunda Maria kepada 
Santa Bernadette. (MP/MS/MM) 
 
HARI 09/16 APR : LOURDES 
Ziarah hari ini diawali dengan misa kudus di kapel, dilanjutkan 
dengan Mandi Air Suci Lourdes. Santap siang, lalu Jalan Salib di 
Kalvari Lourdes dan acara bebas untuk berbelanja benda-benda 
rohani. Sore hari dapat mengikuti Sakramen Maha Kudus dan 
setelah santap malam,  mengikuti acara Prosesi Lilin bersama para 
peziarah dari seluruh dunia sambil berdoa Rosario dalam berbagai 
bahasa. (MP/MS/MM) 
 
HARI 10/17 APR : LOURDES – PARIS ( by TGV ) 
Misa kudus di kapel yang tersedia, lalu meninggalkan kota Lourdes 
dengan penuh berkat dan melanjutkan perjalanan menuju kota 
Paris dengan kereta cepat TGV. Tiba di Paris, city tour melewati 
Champs Elysees, Arc de Triomphe, Place de la Concorde dan 
berfoto di depan Menara Eiffel. Sore hari acara bebas untuk 
berbelanja di Galeries Lafayette. (MP/MS/MM) 
 
HARI 11/18 APR : PARIS – BRUSSELS  
Pagi ini berkunjung ke Kapel Medali Wasiat dimana Bunda Maria 
menampakkan diri kepada Santa Catharina Laboure dan di dalam 
kapel ini terdapat jasad Santa Catharina Laboure yang masih utuh 
di dalam peti kaca. Menuju kota Brussels dan berkunjung ke 
Katedral Brussels yang indah. Lalu mengunjungi alun-alun kota 
Brussels yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan tua dengan 
arsitektur yang menawan dan melihat patung Manneken Pis. 
(MP/MS/MM) 
 
HARI 12/19 APR : BRUSSELS – KEUKENHOF – AMSTERDAM 
Meninggalkan kota Brussels menuju Lisse, Amsterdam untuk 
berkunjung ke Keukenhof dan nikmati keindahan hamparan bunga 
tulip dalam berbagai warna. Kemudian city tour kota Amsterdam 
melewati Windmolen, Dam Square, Royal Palace dan 
Rijksmuseum. (MP/MS/MM) 
 
HARI 13/20 APR : AMSTERDAM – JAKARTA 
Hari terakhir di Amterdam, berkunjung ke desa nelayan Volendam, 
Anda dapat berfoto dengan memakai pakaian tradisional nelayan 
Belanda (opsional). Kemudian mengunjungi Zaanse Schan untuk 
melihat kincir angin khas dari Negara ini, melihat pembuatan 
sepatu khas Belanda yang disebut klompen dan proses pembuatan 
keju. Lalu menelusuri kanal-kanal di dalam kota dengan perahu, 
serta mengunjungi pabrik pembuatan berlian. Sore hari menuju 
bandara untuk penerbangan kembali Jakarta. (MP/MS) 
 
HARI 14/21 APR : TIBA DI JAKARTA 
Hari ini tiba di Jakarta.  Terima kasih atas kepercayaannya kepada 
Raptim Indonesia, semoga Anda mendapat pegalaman rohani yang 
sangat berharga dalam perjalanan ziarah ini. 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 3.585,- USD 3.385,- USD 3.285,- 

TAMBAHAN BIAYA SEKAMAR SENDIRI :  USD 575,- 

 
 
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. 
 

 
RAPTIM TOURS AND TRAVEL INDONESIA ADALAH :

BIRO PERJALANAN MILIK KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA 
  


