ORANG UTAN SANCTUARY TOUR
PERIODE

: JAN – APRIL 2018

TOTAL

: 1, 2, 5, 8 PAX

ITINERARY
HARI 01 : JAKARTA – BEKANTAN TOUR
Setibanya di bandara, anda akan bertemu dengan guide anda untuk memulai perjalanan menuju Kumai dengan menggunakan
Boat. Sekitar 15 menit melewati sungai Kumai dan tiba di Seikonyer River. Disini kita bisa menikmati sungai sambil melihat
monyet-monyet bergelantungan. ( - / L / D )

HARI 02 : HOUSE BOAT – PONDOK TANGGUI – CAMP LAKEY
Setelah sarapan di kapal, kegiatan hari ini akan dimulai di Pondok Tagui yang merupakan pusat rehabilitasi kedua dimana kita
bisa memberi makan para bayi binatang sekitar jam 9 pagi dan berfoto. Dilanjutkan dengan menuju Camp Leakey melewati
Sungai Hitam yang dipenuhi oleh kehidupan liar. Setibanya Cap Lakey, kita akan menelusuri hutan untuk melihat binatang di
alam liar. Dilanjutkan dengan memberi makan Orang Utan dan kembali ke kapal. ( B / L / D )

HARI 03 : HOUSE BOAT - BANDARA
Setelah makan pagi, anda akan diantar kembali menuju bandara. Dengan demikian berakhirlah perjalanan anda yang
menyenangkan bersama Shilla Tour, sampai jumpa di perjalanan lainnya. ( B / - / - )
PAX MINIMAL

1 PAX

2 PAX

5 PAX

8 PAX

HARGA

IDR 6,450,000.00

IDR 3,540,000.00

IDR 2,800,000.00

IDR 2,600,000.00

Harga Termasuk :












Transportasi selama tour
Akomodasi 2 malam termasuk sarapan di kapal
Makan sesuai program
Ranger selama tour
Tiket masuk objek wisata
Asuransi Perjalanan
Tas dari Shilla Tour
Mineral Water
Jas hujan
Senter

Harga Tidak Termasuk :



Tiket pesawat PP



Tipping ranger dan boat crew



Pengeluaran pribadi ( Beer - Souvenirs )



Long weekend dan hight season surcharge



PPN 1%



Hal lain yang tidak disebutkan diatas

Note :

1. Harga tour diatas masih dapat berubah sewaktu-waktu dengan / tanpa pemberitahuan lebih lanjut atau sampai
adanya proses reservasi yang sudah confirm

2. Harga diatas berdasarkan perhitungan minimal sesuai peserta tertera, jika jumlah peserta berkurang maka biaya
tour akan di revisi

3. Proposal tour ini dibuat tanpa adanya reservasi apapun

Up Date : 30 JAN 18

