EXPLORE MANADO TOUR 5D4N
PERIODE
TOTAL

: LOW 2018
: FIT

ITINERARY
HARI 01 : JAKARTA - MANADO CITY TOUR
(-/-/D)
Berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk keberangkatan menuju Manado. Setibanya disana
anda akan Ring Road Citra Land untuk melihat dari dekat Monumen Yesus Memberkati
yang menghadap kota Manado. Dilanjutkan dengan mengikuti City Tour dengan mengunjungi
Pusat Manado, Kawasan China Town, Klenteng Ban Hin Kiong, melewati Gereja Sentrum
dan Monumen Perang Dunia ke II. Lalu menuju hotel untuk bermalam.
HARI 02 : BUNAKEN - CULINARY - SHOPPING
(B/L/D)
Setelah sarapan di hotel, anda akan memulai perjalanan dengan menuju Pulau Bunaken dengan
menggunakan Boat. Disini anda mendapatkan free program untuk Optional Tour seperti,
Snorkeling, Diving, atau Sub Marine. Menjelang sore hari, anda akan kembali ke Manado untuk
Wisata Kuniler anda akan diantar ke pusat jajanan Manado untuk kuliner (Optional). Kemudian
dilanjutkan dengan free program untuk Shopping sebelum anda akan diantar kembali menuju
hotel.
HARI 03 : DATARAN TINGGI MINAHASA TOUR
(B/L/D)
Setelah makan pagi, anda akan menuju Dataran Tinggi Minahasa dengan melewati Tinoor
dimana anda bisa menikmati keindahan Kota Manado diatas ketinggian 500m (Photo Stop).
Dilanjutkan dengan menuju kota bunga Tomohon, Pagoda Ekayana, Desa Woloan, dan Danau
Tondano. Dilanjutkan dengan kunjungan Desa Pulutan, Kawangkoan dan Danau Linow. Lalu
anda akan kembali menuju hotel untuk bermalam.
HARI 04 : WARUGA SAWANGAN - SAFARI NAEMUNDUNG
(B/L/D)
Setelah makan pagi, anda akan diajak untuk mengunjungi salah satu situs purbakala Waruga
Sawangan. Dilanjutkan dengan menuju kota Bitung untuk mengunjungi Taman Safari
Naemundung. Disini anda bisa melihat dari dekat satwa khas Sulawesi Utara yang merupakan
kera terkecil di dunia Tarsius Spectrum. Kemudian anda akan diantar kembali menuju hotel
untuk acara bebas sebelum anda dijemput kembali untuk makan malam.
HARI 05 : MANADO - JAKARTA
(B/-/-)
Setelah makan pagi, acara bebas sebelum anda dijemput dan diantar kembali menuju bandara.
Dengan demikian berakhirlah perjalanan anda yang menyenangkan bersama Shilla Tour, sampai
jumpa di perjalanan lainnya.

Harga Tour Per Orang
HOTEL

ROOM TYPE

HARGA TOUR
4 ORANG

8 ORANG

WHIZ PRIME HOTEL *3

SUPERIOR TWIN/DOUBLE

IDR 3,900,000.00

IDR 3,200,000.00

ASTON HOTEL *4

SUPERIOR TWIN/DOUBLE

IDR 4,150,000.00

IDR 3,450,000.00

SINTESA PENINSULA *5

SUPERIOR TWIN/DOUBLE

IDR 4,300,000.00

IDR 3,550,000.00

Harga Termasuk :
 Penjemputan & transportasi pariwisata.
 Akomodasi 2 malam termasuk sarapan berdasarkan sekamar berdua.
 Makan sesuai Program.
 Tour Guide lokal yang berpengalaman.
 Boat untuk tour Bunaken.
 Tiket masuk objek wisata.
 Air mineral 1 botol / hari / orang
Harga Tidak Termasuk :
 Tiket pesawat PP Jakarta – Manado – Jakarta
 Pengeluaran pribadi : Laundry, Mini Bar, Telepon Hotel
 Long weekend dan hight season surcharge
 Tipping guide dan driver
 Optional tour : Snorkeling, Diving, Rafting dll
 Asuransi perjalanan
 Hal lain yang tidak disebutkan diatas
 PPN 1%
PAYMENT & DEPOSIT

Deposit harus dibayarkan 50% dari total biaya tour setelah mandapat konfirmasi untuk
bokingan tersebut.

Deposit ke 3 ( 30% ) dari total biaya tour dalam waktu 02 Mingggu sebelum keberangkatan.

Pelunasan harus dibayarkan minimal 07 hari sebelum keberangkatan.
CANCELLATION & NOW SHOW

Pembatalan 02 minggu sebelum keberangtan akan dikenakan biaya 50% dari biaya tour.

Pembatalan 07 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya Full dari biaya tour.

Pembatalan di hari keberangkatan / NO SHOW dikenakan biaya Full dari biaya tour.
NOTE
Harga tour dapat berubah dengan atau tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

Harga yang diberikan merupakan harga per orang dan berdasarkan rate yang berlaku saat

transaksi.
Jika ada penambahan / pengurangan hal lain harus diinfokan ke kantor terlebih dahulu.

Harga subject to change berdasarkan konfirmasi atas bokingan tersebut.

Jika ada perubahan jadwal perjalanan / Force Major, pihak travel berhak merubah karena

kondisi yang tidak memungkinkan.
Hal lain yang terdapat di luar package tour, bukan merupakan tanggung jawab pihak travel

agent.
Up Date : 11 JUN’ 18

