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HARI 01/16 MAY  : JAKARTA – LISBON 
Berkumpul di Bandara Soekarno – Hatta pada waktu yang telah 
ditentukan, untuk berangkat ziarah bersama Raptim Indonesia 
menuju kota Lisbon. Selamat berziarah 
 
HARI 02/17 MAY : LISBON – FATIMA 
Hari ini tiba di kota Lisbon, Anda akan diajak untuk orientasi kota 
ini melihat dan melewati Jeronimos Monastery, Belem Tower 
dan Monument of Discovery. Sore hari menuju kota Fatima di 
sebelah utara kota Lisbon, Portugal, di mana “Bunda Maria 
Menampakan Diri” pada tahun 1917 kepada tiga anak gembala, 
mereka adalah Lucia dos Santos, Fransisco Marto dan Jacinta 
Marto. (MM) 
 
HARI 03/18 MAY : FATIMA 
Mengawali ziarah hari ini dengan Misa Kudus di salah satu kapel 
yang tersedia dan Anda diberi kesempatan untuk berdoa pribadi 
di Kapel Penampakan, lalu mengikuti kegiatan rohani bersama : 
Ibadat Jalan Salib di Bukit Valinhos, mengunjungi Rumah Lucia 
yang sekarang dijadikan museum dan mengunjungi Basilica of 
Our Lady of Fatima di mana terdapat makam dari Lucia, 
Fransisco dan Jacinta. Malam hari mengikuti Prosesi Lilin dan 
Doa Rosario bersama di lapangan Cova de Iria. (MP/MS/MM) 
 
HARI 04/19 MAY : FATIMA – BURGOS 
Sebelum meninggalkan kota Fatima, Anda akan merayakan Misa 
Kudus di kapel. Lalu melanjutkan perjalanan panjang menuju kota 
Burgos di Spanyol. Tiba di Burgos, santap malam lalu menuju hotel 
untuk beristirahat. (MP/MS/MM) 
 
HARI 05/20 MAY : BURGOS – LOYOLA – LOURDES 
Menuju Loyola, kota kelahiran dari Santo Ignasius pendiri dari 
Ordo Serikat Yesus (SJ) dan berkunjung ke Basilika Loyola.  
Setelah santap siang menuju Lourdes, kota kecil yang terletak di 
kaki pegunungan Pyrenees, di bagian selatan Perancis. Kota ini 
menjadi terkenal karena peristiwa “Penampakan Bunda Maria” 
kepada seorang gadis petani kecil, Bernadette Soubirous pada 
tahun 1858. 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 06/21 OCT : LOURDES 
Ziarah hari ini diawali dengan Misa Kudus di kapel, dilanjutkan 
dengan Mandi Air Suci Lourdes. 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 07/22 : LOURDES – AVIGNON 
Misa Kudus di salah satu kapel yang tersedia, lalu meninggalkan 
Lourdes dengan penuh berkat menuju Avignon. Kota ini pernah 
menjadi pusat pemerintahan Gereja Katolik pada tahun 1309 
sampai 1377, selama periode ini tujuh Paus secara berturut-turut 
tinggal dan memimpin umat Katolik dari kota ini. Anda akan 
berkunjung ke Palais des Papes (Istana Paus), Katedral Avignon 
dan berfoto di depan Pont Saint Benezet. (MP/MS/MM)  

HARI 08/23 MAY : AVIGNON – LA SALETTE   
Melanjutkan perjalanan menuju La Salette. La Salette adalah 
sebuah desa kecil di daerah pegunungan Alpen, Perancis dan 
menjadi salah satu tujuan ziarah bagi umat Katolik. Di tempat 
inilah “Bunda Maria Menampakan Diri” kepada dua orang anak, 
Maximin Guiraud dan Melanie Calvat saat sedang 
menggembalakan domba milik majikan mereka,  pada tanggal 19 
September 1846. (MP/MS/MM) 
 
HARI 09/24 MAY : LA SALETTE – TURIN – GENOA 
Santap pagi di hotel, lalu melanjutkan perjalanan menuju kota 
Turin untuk berkunjung ke Katedral Santo Yohanes Pembaptis. 
Di salah satu kapel gereja ini tersimpan Kain Kafan yang konon 
diyakini sebagai kain kafan yang dipakai untuk membungkus 
tubuh Yesus pada waktu dimakamkan. Sore hari menuju kota 
Genoa untuk santap malam dan beristirat. (MP/MS/MM) 
 
HARI 10/25 MAY : GENOA – PISA – ASSISI  
Dari kota Genoa menuju kota Pisa dan berkunjung ke Piazza del 
Duomo Pisa. Terdapat 4 bangunan berwarna putih yang sangat 
indah di dalam kompleks ini, yaitu : Baptisery, Katedral Pisa, 
Menara Pisa dan Campo Santo yaitu area pemakaman tertutup 
dengan arsitektur bangunannya yang indah. Setelah santap siang, 
melanjutkan perjalanan menuju kota Assisi. Bermalam di Assisi. 
(MP/MS/MM) 
 
HARI 11/26 MAY : ASSISI – ROMA  
Pagi ini Anda akan berkunjung ke Basilika Santo Fransiskus dan 
melihat katakombe tempat Santo Fransiskus dimakamkan. 
Kemudian mengunjungi Basilika Maria Degli Angeli, di dalam 
basilika ini terdapat Porsincula yang merupakan sebuah gereja 
kecil. Di tempat ini Santo Fransiskus dahulu menyadari panggilan 
hidupnya, untuk hidup dalam kemiskinan sekaligus memulai 
gerakan Fransiskan. Santap siang di Assisi, lalu menuju kota Roma. 
Tiba di Roma, mengunjungi Colosseum dan Trevi Fountain. 
(MP/MS/MM) 
 
HARI 12/27 MAY : ROMA 
Bersama umat Katolik dari berbagai penjuru dunia, pagi ini Anda 
akan mengikuti Audiensi bersama Paus Fransiskus (apabila 
tidak berhalangan). Santap siang, lalu berkunjung ke : Basilika 
Santo Petrus, yang sesuai dengan namanya gereja ini dibangun di 
atas makam Santo Petrus. Basilika Santa Maria Maggiore, gereja 
yang didedikasikan untuk Bunda Maria dan menyimpan relikui 
potongan kayu dari palungan Yesus, Katedral Santo Yohanes 
Lateran dan berdoa pribadi di Scala Santa. (MP/MS/MM) 
 
HARI 13/28 MAY : ROMA – JAKARTA  
Hari terakhir di kota Roma, Anda akan berkunjung ke Basilika 
Santo Paulus di Luar Tembok. Di dalam basilika ini terdapat 
makam Santo Paulus yang dihukum pancung di bawah 
pemerintahan Kaisar Nero. Kemudian menuju bandara untuk 
penerbangan kembali ke Jakarta. (MP/MS) 
 
HARI 14/29 MAY : 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 20 ORG MIN 25 ORG MIN 30 ORG 

SEKAMAR BERDUA USD 3.575 ,- USD 3.450, - USD 3.350,- 

TAMBAHAN BIAYA SEKAMAR SENDIRI :  USD 485,- 

 
 
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 

  


