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** MENGINAP DI SHARM EL SHEIKH, MAKAN DI HARD ROCK CAFÉ, GUNUNG HERMON, FREE WIFI ** 

HARI 01 : JAKARTA – CAIRO 
 

 
Hari ini berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan 
menuju Ibukota Mesir yaitu CAIRO. 
 
HARI 02 : CAIRO 
( hotel *5 | termasuk Santap Siang, Malam )  
Hari ini mengunjungi Kawasan Giza untuk melihat salah satu dari 7 keajaiban 

dunia yaitu Piramida dan Sphinx. Dilanjutkan menuju kota tua Cairo untuk 

mengunjungi Gereja Abu Sirga (Mat.2:13-15) yang merupakan tempat tinggal 

keluarga kudus selama di Mesir, Ben Ezra Synagogue; tempat bayi Musa 

dihanyutkan ke Sungai Nil (Kel.2:1-9), Gereja Simon The Tanner yang juga 

dikenal dengan Gereja Sampah di Bukit Mukatam. Malam hari dapat 

mengikuti Tour Tambahan dengan mengikuti Nil Cruise, Anda akan bersantap 

malam sambil menyusuri Sungai Nil yang membelah kota Cairo sambil dihibur 

tarian Belly Dance. Bermalam di Cairo 
 
HARI 03 : CAIRO – SHARM EL SHEIKH 
( hotel *4 | termasuk Santap Pagi, Siang, Malam )  
Pagi ini menuju Sharm El Sheikh, kota wisata di Propinsi Sinai yang berada di 
antara daratan pesisir Mediteranian, daratan pesisir Laut Merah dan Gunung 
Sinai. Dalam perjalanan, melewati Terusan Suez, singgah di Mara  
: Musa mengubah air pahit menjadi manis (Kel.15:22-26), Elim : 70 pohon 
kurma serta 12 mata air (Kel.15:27), dan Rafidim: umat Israel berperang 
melawan orang orang Amalek (Kel.17:8-16). Bermalam di Sharm El Sheikh. 
 
HARI 04 : SHARM EL SHEIKH - ST.KATARINA 
( hotel *4 | termasuk Santap Pagi, Siang, Malam )  
Selepas santap pagi melanjutkan perjalanan menuju St. Katarina untuk 
mengunjungi The Golden Calf atau Lembu Emas (Kel.32:1-35) yang 
terukir di atas Gunung Sinai. Apabila waktu memungkinkan mengunjungi 
Biara St. Katarina; tempat Musa melihat semak belukar yang terbakar 
ketika Allah berbicara padanya (Kel.3:1-22) Bagi yang berminat dapat 
mengikuti Tour Tambahan dengan menyiapkan fisik Anda untuk mendaki 
puncak Gunung Sinai : tempat Musa menerima 10 perintah Tuhan di atas 
gunung (Kel.19:1-25). Bermalam di St.Katarina. 
 
HARI 05 : ST. KATARINA - TABA – BETHLEHEM 
( hotel *4 | termasuk Santap Pagi, Siang, Malam )  
Pagi ini menuju Taba untuk masuk Negara Israel, setelah imigrasi menuju 
Bethlehem dengan melewati Tiang Garam Lot (Kej.19:1-29) yang dikenal 
dalam Sodom dan Gomora. Bermalam di Bethlehem. 
 
HARI 06 : BETHLEHEM – JERUSALEM – BETHLEHEM ( 
hotel *4 | termasuk Santap Pagi, Siang, Malam )  
Mengunjungi daerah Bukit Zaitun dimulai dengan Kapel Kenaikkan Yesus 
(Kis.1:9-12), Pater Noster ; tempat Tuhan Yesus mengajarkan Doa Bapa 
Kami (Mat.24:1-3), Dominus Flevit (Luk.21:20-24), Jalan Minggu Palem 
(Mar.11:1-11) dan Taman Getshemani (Luk.22-39-42) dimana Yesus 
berdoa sebelum ditangkap. Selepas santap siang menuju Qumran; 
tempat ditemukannya gulungan asli kitab suci; Bukit Percobaan dimana 
Tuhan Yesus dicobai oleh iblis (Mat.4:1-11) dan Jericho (Mat.26:34-63) 
untuk melihat pohon Zakheus, lalu menuju tempat paling rendah di 
permukaan bumi yang terletak 400 meter di bawah permukaan laut yaitu 
Laut Mati yang sangat kaya akan mineral. Bermalam di Bethlehem. 

 
HARI 07 : BETHLEHEM – JERUSALEM – BETHLEHEM ( 
hotel *4 | termasuk Santap Pagi, Siang, Malam )  
Hari ini memasuki kota tua Jerusalem, mengunjungi Tembok Ratapan, 
Gereja Santa Anna - rumah orang tua Maria dan Kolam Bethesda 
(Yoh.5:1-18) Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Kemudian mengikuti 
Via Dolorosa yang terdiri dari 14 stasi dan berakhir di Holy Sepulchure 
(Yoh.19:16-27) Selepas santap siang menuju Bethlehem (Luk.2:1-20), 
melihat Gereja kelahiran Tuhan Yesus dan Padang Gembala (Luk.2:8-20) 
tempat para gembala menerima kabar sukacita mengenai kelahiran 
Tuhan Yesus. Acara hari ini ditutup dengan Perjamuan Kudus di Garden 
Tomb. Bermalam di Bethlehem. 
 
HARI 08 : BETHLEHEM – TIBERIAS 
( hotel *4 | termasuk Santap Pagi, Siang, Malam )  
Melanjutkan perjalanan ke kota Tiberias, singgah di Caesarea Maritima 
(Kis.10:1-48) bekas pelabuhan laut terbesar yang dibangun Herodes 
Agung, Kota Haifa di Puncak Gunung Karmel (1 Raj.18) dimana Nabi Elia 
mengajar para muridnya, Bukit Tabor (Luk.9:28-36); tempat Tuhan Yesus 
dimuliakan di atas bukit, Nazareth (Mat.2:21-23) Bunda Maria menerima 
kabar sukacita tentang kelahiran Yesus, dan mengunjungi Cana : Tuhan 
Yesus merubah air menjadi anggur (Yoh.2:1-11) dimana terdapat 
Kebaktian Khusus untuk pasangan suami istri. Bermalam di Tiberias. 
 
HARI 09 : TIBERIAS – GUNUNG HERMON – TIBERIAS ( 
hotel *4 | termasuk Santap Pagi, Siang, Malam )  
Jika kondisi memungkinkan, mengunjungi Gunung Hermon (khusus 

keberangkatan Jan-Feb) – gunung paling tinggi di Timur Tengah dan dengan 

kereta gantung naik sampai ke puncak gunung. Kemudian mengunjungi 

daerah di sekitar danau Galilea seperti Bukit Sabda Bahagia (Mat.5:1-12): 

tempat Yesus mengajarkan 8 khotbah bahagia; Kapernaum (Luk.4:31-41) 

dimana Yesus nenyembuhkan ibu mertua Petrus; Tabgha mujizat 5 roti dan 2 

ikan (Mat.14:13-21); Santo Petrus Prima (Yoh.21:15-19), mengarungi Danau 

Galilea (Mat.8:23-27,Mat.14:22-33), mencicipi ikan Petrus sebagai menu 

santap siang, dan mengunjungi Yardenit (Mat.3 :3-17) yang merupakan 

tempat pembaptisan. Bermalam di Tiberias. 
 
HARI 10 : TIBERIAS – BORDER - PETRA 
( hotel *4 | termasuk Santap Pagi, Siang, Malam )  
Pagi ini menuju Negara Jordan untuk mengunjungi The Red Rose City Of 
“PETRA” – peninggalan suku Arab Narbateans dan pernah dipakai untuk 
shooting film "Indiana Jones And The Last Crusade" Menyusuri jalan 
masuk yang sangat indah dengan pemandangan gua alam yang dipahat 
pada dinding batu warna warni serta dibatasi oleh tebing tebing tinggi. 
Petra juga dipercaya sebagai tempat persembunyian untuk orang Kristen 
ketika datang masa Antikris sampai masa kedatangan Tuhan Yesus untuk 
kedua kalinya (Why 12:6) Bermalam di Petra. 
 
HARI 11 : PETRA - AMMAN – JAKARTA 


 ( - | 

termasuk Santap Pagi )  
Hari ini, kembali ke Amman untuk penerbangan kembali ke 

Jakarta. HARI 12 : TIBA DI JAKARTA  
Hari ini pesawat mendarat di Jakarta,dengan demikian maka berakhirlah 
perjalanan ziarah Bersama Golden Rama Tours & Travel 



               
 

Biaya Tour dalam Ribuan Rupiah ( Minimum keberangkatan : 30 Dewasa )  
 

Keterangan 

 

  

Dewasa 
 

    

  

Anak 
    

  

Single 
   

Airport 
 

Visa Mesir, 
 

  

PPN 

 

             
    

(Twin) 
   

Twin 
   

Extra Bed 
   

No Bed 
   

Supp. 
   

Tax & Fuel 
 

Israel, Jordan 
    

                        

                          
                                 

 EARLY BIRD          
 

 Rp. 25.288,-  Rp. 24.288,-  Rp. 23.288,-  Rp. 22.288,-  
 

 

PROMO* Rp.10.500,-   Rp.8.000,-TERMASUK1%           

 HARGA NORMAL  Rp. 28.288,- Rp. 27.288,- Rp. 26.288,- Rp. 25.288,- 
 

EARLY BIRD PROMO* : BERLAKU JIKA PENDAFTAR MEMBAYAR DEPOSIT 2 BULAN SEBELUM KEBERANGKATAN 
**Harga Tour, Visa, dan Airport Tax Int’l dapat berubah sewaktu-waktu dengan/tanpa pemberitahuan terlebih dahulu**  

 

PENGURUSAN VISA MESIR, VISA ISRAEL DAN VISA JORDANIA MEMBUTUHKAN WAKTU 35 HARI KERJA 
 
Syarat - syarat dan Ketentuan :  
(Detail syarat – syarat dan ketentuan mengacu pada Buku Tour, Bukti Pembayaran Deposit/Invoice dan Website)  
1. Uang muka pendaftaran yang dibayarkan kepada PT. Golden Rama Express (“Golden Rama Tours & Travel”) tidak dapat dikembalikan (down payment non-

refundable) pembayaran minimal IDR 10.000.000,-/per Peserta atau sesuai dengan destinasi yang dipilih ditambah dengan biaya visa (jika ada). 
2. Pelunasan biaya tour dilakukan 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.  
3. 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. 
4. Jika terjadi pembatalan acara tour oleh Peserta sebelum tanggal keberangkatan maka biaya pembatalan adalah sebagai berikut:  

• Setelah pendaftaran : Uang muka pendaftaran (Non Refundable)  
• 30-15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari biaya tour  
• 14-07 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 75% dari biaya tour  
• 06-00 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour  

5. Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Peserta atau Golden Rama Tours & Travel) 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 agen 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).  

6. 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.  

7. Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, Golden Rama Tours & Travel berhak untuk menerbitkan tiket pesawat, kereta api dan 
transportasi lainnya, akomodasi, tiket masuk objek wisata tanpa melakukan konfirmasi lisan maupun tertulis kepada pendaftar yang telah melakukan deposit.  

8. Golden Rama Tour & Travel berhak 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. 

9. Jadwal tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa mengurangi isi dalam acara tour tersebut.  
10. Pihak Golden Rama Tours & Travel berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan harga tour, airport tax, dll) kepada calon Peserta. 
 
Biaya Tour Termasuk :  
1. Tiket pesawat internasional kelas ekonomi (non-refundable, non-

endorsable, non-reroutable berdasarkan harga tiket group atau 
harga promosi lainnya).  

2. Biaya pembuatan visa Mesir, Israel, dan Jordan.  
3. Total akomodasi di hotel bintang 4/5 berdasarkan 2 orang dalam 1 

kamar ( Twin Sharing/Triple Sharing ) Jika menginginkan satu kamar 
sendiri akan dikenakan biaya tambahan (Single Supplement).  

4. Bagasi cuma-cuma 1 potong dengan berat maksimum 30kg atau 
sesuai dengan peraturan penerbangan  

5. Makan (MP-Makan Pagi; MS-Makan Siang; MM-Makan Malam), 
transportasi dan acara tour sesuai dengan jadwal acara tour.  

6. Semua pengeluaran standar tipping selama perjalanan untuk local 
guide, supir, porter hotel Check In dan Check Out, serta restaurant  

7. Tas kabin dari Golden Rama Tours & Travel. 
8. Asuransi perjalanan (Group Insurance) 
9. Tour Leader dari Golden Rama Tours & Travel. 

 
Biaya Tour Tidak Termasuk :  
1. PPn 1%, Airport Tax Internasional & Fuel Surcharge, Dokumen 

Perjalanan (passport)  
2. Biaya Naik Onta untuk pendakian Gunung Sinai = USD.30,-/per orang 

3. Biaya Standar Tipping untuk Tour Leader = USD.36,-/per orang  
4. Pengeluaran pribadi seperti: mini bar, room service, telepon, 

laundry, tambahan makanan dan minuman di restoran, dll  
5. Tour tambahan (optional) yang mungkin diadakan selama 

perjalanan.  
6. Biaya kelebihan berat barang-barang bawaan di atas 20kg (excess 

baggage) atau sesuai dengan peraturan penerbangan yang 
digunakan.  

7. Bea masuk bagi barang-barang yang dikenakan oleh bea & cukai di 
Jakarta maupun di negara-negara yang dikunjungi.  

8. Biaya Single Supplement bagi Peserta yang menempati 1 kamar 
sendiri. 

 

** DENGAN MEMBAYAR DEPOSIT TOUR, ANDA DIANGGAP TELAH MEMAHAMI DAN MENERIMA KONDISI DI ATAS **  


