Hotline Tour : 0811 8787 700

AKOMODASI

HARGA PER PAX

Homestay Watercottage AC

2.995.000

PROGRAM :
Day 01 : BERAU-DERAWAN ( - D )
 Penjemputan di Bandara Kalimarau Berau
 Melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Batu dengan lama perjalanan
darat -/+ 2 jam 30 menit. Dan dilanjutkan dengan boat menuju ke
Derawan dengan lama perjalanan laut -/+ 30 menit.
 Tiba di Derawan, check in dan acara bebas.
 Makan malam di rumah makan lokal.
 Istirahat.
Day 02 : SANGALAKI-KAKABAN-MARATUA ( B








Day 03




L-BOX

D)

PAKET TOUR TERMASUK :
 Transportasi darat (APV/Avanza dan
disarankan untuk membawa tas ransel)
 Speed boat
 Akomodasi 2 malam di watercottage (AC,
twin/triple share)
 Makan sesuai dengan program acara
 Tiket masuk objek wisata (Derawan,
Sangalaki, Kakaban)
 Alat snorkeling pada hari ke 2 (masker,
selang dan pelampung)
 Air mineral
 Guide lokal

Sarapan pagi di hotel
Mengunjungu Pulau Sangalaki dengan waktu tempuh -/+ 30 menit. Di
Sangalaki anda akan melihat manta apabila beruntung dan ke penangkaran penyu.
Mengunjungi Pulau Kakaban dengan waktu tempuh -/+ 30 menit. Di Kakaban, anda akan snorkeling bersama ubur-ubur
tanpa racun dan snorkeling di Palung Kakaban untuk melihat keindahan terumbu karang.
Mengunjungi Pantai Maratua dengan waktu tempuh -/+ 45 menit. Di Maratua anda akan melakukan kegiatan foto-foto dan
snorkeling.
Sore harinya anda akan ke Gusung Sanggalau (akan dikondisikan tergantung pasang surut air,karena gusung ini hanya bisa
dikunjungi pada saat air surut).
Kembali ke Derawan dan acara bebas.
Makan malam di rumah makan lokal.
PAKET TOUR TIDAK TERMASUK :
Istirahat.
 Tiket pesawat
 Tipping guide
 Tiket masuk Goa Haji Mangku Rp 20.000/org
: DERAWAN-BERAU ( B - - )
 Tiket masuk resort Maratua Rp 40.000/org
 Asuransi perjalanan
Sarapan pagi di hotel-check out hotel
 Tambahan makanan & minuman diluar dari
Menuju Berau untuk diantar ke bandara dan trip selesai
menu yang diberikan
Tour Selesai
 Laundry, penggunaan telepon, dan fasilitas
hotel yang bersifat membayar diluar dari
Paket yang diberikan
Pengeluaran pribadi diluar dari paket
program

Hotline Tour : 0811 8787 700

INFORMASI & PERSYARATAN PEMESANAN
1. Harga Berdasarkan Peserta dewasa Min. 2 orang
2. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (DP non-refundable) 50% per orang
Pelunasan 14 hari sebelum keberangkatan
3. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang tercantum di bagian harga tersebut di atas,
4. Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di masing-masing kota / negara.
Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran / konferensi, atau hotel yang ditawarkan
sedang penuh, maka akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat.
5. Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu:
Diatas 15 hari sebelum keberangkatan: sebesar deposit tour
Kurang dari 15 hari sebelum keberangkatan : 100% dari biaya tour
6. Acara Perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di masing2 kota/Negara. Apabila
dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran / konferensi atau hotel yang ditawarkan sedang
penuh, maka akan diganti dengan hotel hotel lain yang setaraf di kota terdekat.
7. Apabila terjadi force majeur ( kondisi diluar kendali seperti kehilangan, kerusakan, gangguan, keterlambatan sarana angkutan /
transportasi, bencana alam dll ) yang dapat mempengaruhi acara tour, akan dirubah dan bersifat non refundable ( tidak dapat
dikembalikan ). Dan biaya tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh force majeur.
8. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi airlines yang bersangkutan.
9. Dalam Hal ini TRAVEL AGENT tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau uang atas service yang sudah dibayarkan
yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
10. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
11. Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam Program.

12. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat & kondisi di atas.

