Hotline Tour : 0811 8787 700

Hotel

2 Pax

3 Pax

4-5 Pax

6-7 pax

8-9 Pax

10 Pax

Single Supp

TRAVELLO MANADO 3+*

4,670,000

3,725,000

3,250,000

2,850,000

2,600,000

2,450,000

550,000

WHIZ PRIME HOTEL 3*

4,700,000

3,750,000

3,280,000

2,890,000

2,650,000

2,490,000

600,000

ASTON MANADO 4*

4,775,000

3,825,000

3,350,000

2,950,000

2,700,000

2,550,000

650,000

ARYADUTA MANADO 4* / BEST WESTERN
*4 / SETARAF

4,925,000

3,975,000

3,490,000

3,090,000

2,850,000

2,700,000

800,000

SINTESA PENINSULA 5*

4,950,000

4,000,000

3,550,000

3,130,000

2,900,000

2,750,000

850,000

PROGRAM :
Day 01 : ARRIVAL- CITY TOUR ( - D )
 Penjemputan Di bandara Sam Ratulangi Manado
 City tour di kota Manado
 Mengunjungi Kawasan Ring Road Citra Land,
 Mengunjungi Monumen Yesus Memberkati,
 Mengunjungi Kawasan Pecinan,
 Mengunjungi Klenteng Ban Hin Kiong,
 Mengunjungi Gereja Sentrum yang merupakan gereja Protestan
pertama di Sulawesi Utara yang merupakan peninggalan Belanda,
 Mengunjungi M onumen Perang Dunia ke II, Kawasan Boulevard
dll,
 Makan malam di local resto
 Menuju hotel untuk check in. Acara bebas
Day 02
















PAKET TOUR TERMASUK :
 Transportasi AC,
 02 Malam akomodasi di hotel pilihan
sekamar berdua termasuk sarapan pagi,
 Tour sesuai program termasuk entrance
fee,
 Makan set menu di Lokal Restaurant,
 Pemandu Wisata,
 Mineral Water 600ml/2 botol/orang/hari

: MANADO-MINAHASA-SHOPPING ( B
L D)
Sarapan pagi diresort
City Tour Minahasa,
Mengunjungi Tinoor daerah perbukitan dengan ketinggian antara 600-800 M dari permukaaan laut dimana peserta dapat
berfoto dengan background pemandangan indah Kota Manado dan Pulau Bunaken.
Mengunjungi kota bunga “Tomohon” dimana peserta akan mengunjungi Pagoda Ekayana yang dibangun langsung
berhadapan dengan gunung berapi LOKON, objek selanjutnya Bukit Doa, dimana anda akan di suguhkan pemandangan
Gunung Lokon yang begitu indah, kemudian Pasar Hewan Tomohon dimana pasar ini sangat unik karena pasar ini menjual
berbagai jenis binatang yang dikonsumsi seperti ular, tikus hutan, babi, anjing, biawak, dll.k
Mengunjungi Wolloan pusat industry rumah adat Minahasa yang di buat dari kayu dengan system knock down yang bisa
bongkar pasang dan dapat dibeli dan dipesan oleh peserta tour,
Mengunjungi Danau Tondano yaitu danau terbesar kedua setelah danau
PAKET TOUR TIDAK TERMASUK :
Toba,

Tiket Pesawat
Makan siang direstoran terapung Danau Tondano,

Porter
Mengunjungi Danau Linow yaitu danau belerang yang bisa berubah

Tipping Guide dan Driver,
warna, tempat ini sangat dijadikan lokasi berfoto sambil menikmati

Snorkeling Equipment Rp.150.000/Set,
secangkir kopi/teh dan pisang goreng khas daerah ini ( Personal Expenses

Pengeluaran Pribadi,
)

Asuransi Perjalanan Wisata
Photostop Benteng Moraya
Kembali ke Manado,
Shopping di Merciful Building Kawanua Souvenir, pusat produksi dan
penjualan makanan serta ole-ole khas manado seperti Klapertart, Buah Pala Manis, Bagea, kaos, handycraft serta souvenir
lainnya,
Makan Malam di Restaurant
Kembali ke hotel-Istirahat

Day 03 : TRANSFER OUT ( B - - )
 Sarapan pagi di hotel-Check Out
 Transfer ke Bandara untuk penerbangan kembali ke kota asal

Hotline Tour : 0811 8787 700

INFORMASI & PERSYARATAN PEMESANAN
1. Harga Berdasarkan Peserta dewasa Min. 2 orang ( privat tour )
2. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (DP non-refundable) 50% per orang
Pelunasan 14 hari sebelum keberangkatan
3. Group akan diberangkatkan setiap hari selama low season 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.

