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HOLYLAND
JERUSALEM MESIR PETRA 12D
DI DAMPINGI OLEH ROMO SEBAGAI PEMBIMBING ROHANI

MENGUNJUNGI :

KEBERANGKATAN : 11 MARET 2023
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Cairo, St. Catherine, Sharm El Sheikh, Bethlehem, 
Jerusalem Mt. Olive, Mt. Sion, Garden Tomb,
Tiberias, Jericho, Dead Sea, Amman, Petra

ALL IN

MIN 25 PAX
44jtan

PENDAFTARAN dan PEMBAYARAN
1. Pendaftaran disertai uang muka Rp 10.000.000,- (Non
Refundable) paling lambat 45 hari sebelum
keberangkatan.
2. Pelunasan paling lambat 45 hari sebelum
keberangkatan (Non Refundable). Bagi peserta yang
tidak melakukan pelunasan hingga 45 hari sebelum
keberangkatan, dianggap mengundurkan diri dan
deposit hangus.
Semua pembayaran dalam bentuk rupiah dan akan
dikenakan kurs pada saat pelunasan. Kurs yang berlaku
adalah kurs travel. Mohon konfirmasi kurs sebelum
melakukan pembayaran. Info kurs dapat kami berikan pada
hari kerja (Senin – Jumat).

Pembayaran melalui transfer harap memberi konfirmasi dengan 
mengirimkan bukti transfer atau mencantumkan berita acara. 
Hanya pembayaran yang melampirkan bukti transfer/ mencan-
tumkan berita acara yang akan diproses. Bukti transfer harap 
disimpan sebagai bukti pembayaran. Pembayaran selain 
melalui rekening di atas, bukan menjadi tanggung jawab RICH 
TOUR. 

1. Paspor asli dengan masa berlaku min 6 bulan (boleh
scan paspor terlebih dahulu, paspor asli dikumpulkan
max 1 minggu sebelum keberangkatan). Paspor mohon
ditandatangani di bagian belakang paspor.
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Mengisi form pendaftaran
4. Proses pengurusan Visa Jordan, Israel, dan Mesir adalah
30 hari kerja.
5. Sertifikat Vaksin Dosis 1,2, dan Booster.

MENYERAHKAN:

1. Apabila peserta sakit dan dapat  melampirkan surat  
keterangan Rumah Sakit, maka diperbolehkan ganti nama 
paling lambat 2 bulan sebelum keberangkatan. Jika tidak ada 
surat  keterangan dari Rumah Sakit, dianggap hangus.
2. Bagi peserta yang sakit dapat melakukan postpone atau 
penundaan keberangkatan maksimal 6 bulan. Postpone harus 
diinfokan paling lambat 2 bulan sebelum keberangkatan dan 
dikenakan biaya administrasi USD 150/orang.
3. Bagi peserta postpone, mengikuti harga dan currency yang 
berlaku pada saat keberangkatan.
4.  Pembatalan dengan alasan apapun (termasuk apabila visa 
ditolak), tidak dapat melakukan refund, kecuali meninggal 
dunia (harus melampirkan surat kematian).  Proses refund  
tergantung dari kebijakan airlines. Apabila ada charge akan 
ditagihkan ke peserta yang bersangkutan. Biaya pembatalan 
sebagai  berikut:
      50 % dari harga tour (H–30)
      60 % dari harga tour (H–20)
      70 % dari harga tour (H–10)
      100 % dari harga tour (H–07)
5. Pembatalan dari pihak RICH TOUR dengan alasan tidak 
mencapai jumlah peserta, maka biaya tour akan  dikemba-
likan full. Proses refund 2 bulan. Dengan mendaftar di RICH 
TOUR (membayar uang muka/deposit), maka peserta 
dianggap telah memahami dan menerima syarat dan kondisi 
di atas.

PEMBATALAN, BIAYA PEMBATALAN

RICH TOUR berusaha memberikan pelayanan terbaik 
da bertanggung jawab selama perjalanan. Kami dan 
agen kami di luar negeri bertanggung jawab atas 
servis, transportasi dan hotel. Kami tidak bertanggung 
jawab atas kecelakaan, kehilangan barang / uang, 
penahanan / deportasi di bandara maupun di hotel 
serta gangguan keterlambatan atau perubahan 
jadwal pesawat dan transportasi lainnya atau akibat 
dari pemogokan, force majeure, peraturan pemerin-
tah dan lain-lain yang sifatnya di luar kekuasaan 
kami, termasuk biaya yang berhubungan dengan 
karantina. Jadwal perjalanan, acara tour, harga tour 
dan hotel dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi tour demi kelancaran dan 
keamanan perjalanan tour.

RICH TOUR memberikan  Perlengkapan tour untuk luar 
Jakarta diserahkan di airport Jakarta pada saat 
keberangkatan. Apabila perlengkapan tour bagi 
peserta di luar Jakarta ingin dikirim, akan dikenakan 
biaya pengiriman.

TANGGUNG JAWAB 

GRATIS SOUVENIR RICH TOUR

RICH TOUR
Jl. Balikpapan Raya 2FG, Jakarta Pusat 10130

HOTLINE
(021) 638-57123, 631-9577

WhatsApp
0816-1618-533 / 0858-8338-4883

Instagram    :  Richtourziarah
Facebook     :   Rich Tour Ziarah

HANYA MELAYANI TRANSFER KE :
BCA IDR Cab Suryopranoto 
a.n T Indra Wijaya 
No Rek 2611 8711 81 

HARGA TERMASUK
1. R/T airlines ticket economy class dan airport tax Jakarta
2. Souvenir : Travel bag, Kaos, Buku pujian
3. Makan sesuai itinerary
4. Hotel bintang 4, dengan kondisi 1 kamar 2 orang
(kecuali jika sekeluarga bertiga dan tidak ada teman
sharing, kamar bisa triple -tidak ada pengurangan
harga untuk 1 kamar 3 orang)
5. Visa Israel dan Mesir
harga untuk 1 kamar 3 orang)

HARGA TIDAK TERMASUK
1. Pembuatan/perpanjangan  paspor
2. Pengeluaran pribadi & kelebihan bagasi
3. Single supplement IDR 10.000.000
4. Akomodasi selama di Jakarta (bagi peserta dari luar kota 
Jakarta)
5. Harga mengikuti Kurs Dollar Harian



Jl. Balikpapan Raya No. 2FG, Lt. 1, RT.2/RW.6, Petojo Utara,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130

DAY 1 :  JAKARTA 
Perjalanan kita dimulai hari ini, semua berkumpul di bandara Soekarno Hatta 
terminal 3 Gate 2, sebelum keberangkatan menuju Cairo. Semoga penyertaan 
Tuhan selalu melingkupi kita para peziarah.

DAY 2  : ARRIVE CAIRO
Setiba di Cairo kita makan siang dan langsung mengunjungi Gereja St. Simon Turner, di bukit 
Mukkatam, dimana mujizat terjadi karena doa dan puasa. Dilanjutkan menuju kota tua Cairo 
mengunjungi Ben Ezra Synagoga dimana bayi Musa dihanyutkan di Sungai Nil, Gereja 
Gantung dan Gereja Abu Serga, dimana Keluarga Kudus pernah tinggal saat menghindari 
kejaran raja Herodes. Check in hotel. (L,D)

Pagi ini menuju kawasan Giza untuk mengunjungi 3 Pyramid terbesar dan terkenal serta Sphinx,  
salah satu dari tujuh keajaiban dunia, yang juga merupakan kuburan untuk Raja Cheops, 
Kepren, dan Mekurinus. Setelah makan siang kita mengunjungi pabrik kertas tertua di dunia, 
Papyrus. Dilanjutkan mengunjungi Gereja Alkitab Mengapung di pinggir sungai Nil. Malam hari 
anda bisa menikmati pertunjukan suguhan khas Timur Tengah dan makan malam di Sungai Nil 
(Bally Dancer) / OPTIONAL. Check in dan beristirahat. (B,L,D)  

DAY 3 : CAIRO 

Setelah makan pagi, perjalanan panjang menuju St. Catherine. Dalam perjalanan, melewati 
Terusan Suez, kita akan mampir di Sumur Mara, dimana Musa merubah air pahit menjadi 
manis. Melewati Rafidim hingga ke kota St. Catherine. Setiba di kota St. Catherine, bagi yang 
berniat naik gunung bersiap  mendaki Gunung Sinai tempat dimana nabi Musa menerima 10 
perintah Allah (Kel. 20:1-17). Bagi yg tidak naik gunung, diantar ke kota Dahab untuk check in 
dan beristirahat. (B,L,D)

DAY 4 : CAIRO–ST.CATHERINE-DAHAB

Kita tinggalkan kota wisata ini dan menuju perbatasan Taba untuk masuk Negara Israel. 
Makan siang sekaligus di kota Eilat, kota turis modern diujung selatan Israel  ditepi laut merah. 
Dalam perjalanan kita berhenti mengambil foto tiang garam istri Lot, yakni kota Sodom dan 
Gomora. Langsung menuju kota Jerusalem, untuk check in hotel dan bermalam. (B,L,D).

DAY 5 : DAHAB – TABA - JERUSALEM

Pagi ini kita mengunjungi Gereja St. Anna dan Kolam Bethesda tempat Yesus menyembuhkan 
orang lumpuh selama 38 tahun (Yoh. 5:7-9). Dilanjutkan Jalan Salib yang ditempuh Yesus dari 
pengadilan Pontius Pilatus sampai ke Bukit Golgota dalam Gereja Makam Kudus.  Setelah 
makan siang kita menuju Bukit Zaitun mengunjungi Chapel Of Ascention tempat Yesus terang-
kat naik ke surga, ke Gereja Pater Noster, dimana Yesus mengajar doa Bapa Kami, Gereja & 
Taman Getshemane tempat Yesus melewatkan saat terakhir-Nya sebelum ditangkap tentara 
Roma.  Melewati lembah Kidron menuju bukit Sion, mengunjungi, Ruang Perjamuan Terakhir 
dan Gereja St. Peter di Galicantu dimana Petrus menyangkal Yesus (Mat 26:30-35) dan melihat 
penjara Yesus. Diakhiri melihat tembok barat (Western Wall) yang merupakan pusat keper-
cayaan bangsa Yahudi setelah Bait Allah kedua dihancurkan.  Kemudian diakhiri mengunjungi 
rumah kelahiran sekaligus Gereja Yohanes Pembaptis di Ein Karim. Kembali ke hotel. (B,L,D) 

DAY 6 : JERUSALEM – OLD CITY 

Kita awali mengunjungi Padang Gembala (Luk 2:10-11) dan Church Of Nativity, Gereja kelahiran 
Yesus (Luk 2:6-7). Dilanjutkan menuju Jericho, yakni salah satu kota tertua di dunia, ditanah 
subur Yudea, kota pertama yang dimenangkan Yosua di tanah perjanjian dengan kuasa 
pujian (Yos: 6:20), kita melihat Mt. Of Temptation (Gunung Pencobaan) dimana Yesus dicobai 
iblis (Mat 4:1-11) dan Pohon Ara Zakeus. Kita akhiri menuju daerah terendah di dunia, Laut Mati. 
Anda bisa menikmati lumpur yang mengandung mineral dan kadar garam yang tinggi, yang 
sangat bagus untuk kulit. Anda juga bisa mencoba mengambang disana. Kembali ke hotel. 
(B,L,D)

DAY 7 : BETHLEHEM – DEAD SEA - JERUSALEM

Kita tinggalkan kota suci Bethlehem & Jerusalem menuju bagian utara Israel, Tiberias. Makan 
siang di kota Haifa, kota ke 3 terbesar sekaligus pusat agama Bahai yang dibawa dari Persia. 
Perjalanan dilanjutkan menuju kota kanak2 Yesus, Nazareth. Langsung mengunjungi Gereja 
Kabar Gembira, dimana Malaikat mendatangi Bunda Maria dan mengabarkan bahwa Ia akan 
megandug Sang Jurusalamat. Perjalanan dilanjutkan menuju kota Cana, dimana Yesus 
melakukan mujizat pertama merubah air menjadi anggur di pesta perkawinan. Kita akan 
melakukan pembaharuan janji pernikahan di gereja indah ini. Menuju hotel untuk check in dan 
beristirahat. (B,L,D)

DAY 8  : BETHLEHEM-CANA-NAZARETH-TIBERIAS

Setelah makan pagi, diajak mengunjungi Gereja Transfigurasi diatas Gunung Tabor, tempat 
Yesus, Nabi Musa dan Nabi Elia dan dimuliakan diatas gunung. Dilanjutkan menuju Sungai 
Yordan untuk Pembaharuan Janji Baptis, dimana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis.  
Makan siang dengan Ikan Petrus di sisi danau Galilea. Dilanjutkan mengunjungi Kapernaum, 
dimana Yesus mengajar di synagoga dan menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit 
demam. Mengunjungi Tabgha tempat mujizat Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan (Yoh 
6:1-5),  Church Of Primacy tempat Yesus meminta Petrus menggembalakan domba-domban-
ya (Yoh 21:15-19).  Lalu ke ke bukit Sabda Bahagia (Mat 5:1-12), dimana Yesus berkhotbah di atas 
bukit dan mengajar kalimat berbahagia. Kembali ke hotel. (B,L,D) 

DAY 9  : TIBERIAS – SEA OF GALILEE

Menikmati pagi dengan naik perahu khas nelayan mengelilingi Danau Galilea. Kita tinggalkan 
Negara Israel menuju ke perbatasan untuk masuk ke Negara kerajaan Yordania.  Setelah 
proses imigrasi, perjalanan dilanjutkan menuju Gunung Nebo, dimana Musa hanya bisa 
melihat tanah terjanji dari sana. Check in hotel dan bermalam. (B,L,D)

DAY 10  : TIBERIAS – YARDENIT - BORDER – PETRA

Pagi ini kita mengunjungi kota mawar merah, yang juga terkenal dengan The Red Rose City, 
dimana ini juga menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Kita akan melihat kerajaan 
Nabatean sekaligus theatre yang mereka bangun dahulu kala. Setelah makan siang, kita 
diantar menuju bandara Internasional Queen Alia untuk kembali ke tanah air. (B,L,D)

DAY 11 : PETRA – AMMAN APT

Sore hari kita tiba di tanah air membawa berkat melimpah. Tuhan Yesus Memberkati
DAY 12  : JAKARTA


