JELAJAH DERAWAN 3D2N
Periode Low Season 2018

ITINERARY

Day 1 : Berau Arrival – Derawan (-/-/-/Dinner)
Selamat datang di Bandara Kalimarau Berau! Setibanya di sana, anda akan dijemput oleh guide kami untuk melanjutkan
perjalanan menuju Tanjung Batu. Dari sana, anda akan mengarungi lautan menggunakan boat, menuju Derawan. Tiba di
Derawan, anda akan langsung diantar menuju penginapan untuk check-in. Menjelang malam, anda akan diantar menuju
restoran lokal untuk makan malam bersama, lalu kembali ke penginapan untuk beristirahat.
Day 2 : Sangalaki – Kakaban - Maratua (Breakfast/Lunch/Dinner)
Pada hari ini, anda akan berwisata mengunjungi ikon-ikon wisata di Derawan. Setelah sarapan pagi, perjalanan anda akan
dimulai dengan mengunjungi Sangalaki. Sangalaki adalah penangkaran penyu, dan merupakan salah satu daerah yang
terkenal sebagai habitat ikan pari manta. Perjalanan anda kemudian dilanjutkan menuju Kakaban. Kakaban merupakan
danau yang menjadi habitat ubur-ubur tanpa racun. Di sana anda bisa snorkling untuk bermain bersama ubur-ubur sambil
menikmati keindahan terumbu karang. Menjelang siang, setelah makan bersama, anda akan mengunjungi Maratua, yang
merupakan pulau kecil dengan garis pantai yang menawan. Jika anda beruntung dan air laut sedang surut, anda juga bisa
menikmati Gusung Sanggalau. Menjelang sore, anda akan kembali menuju penginapan untuk beristirahat.
Day 3 : Derawan – Transfer Out (Breakfast/-/-)
Pada hari ketiga, setelah sarapan, anda akan menuju bandara untuk kembali ke Kota Asal masing-masing. Tur berakhir,
semoga perjalanan anda bersama Shilla Tour kali ini berkesan.

HARGA TOUR PER ORANG – TWIN SHARING BED :
Water Cottage

Derawan Dive
Deluxe

Derawan Dive
VIP

Derawan Dive
VVIP

Min 2 Pax

IDR 3,500,000

IDR 3,800,000

IDR 4,300,000

IDR 4,500,000

Min 6 Pax

IDR 3,100,000

IDR 3,400,000

IDR 3,900,000

IDR 4,100,000

Min 10 Pax

IDR 2,900,000

IDR 3,200,000

IDR 3,650,000

IDR 3,800,000

Min 15 Pax

IDR 2,800,000

IDR 3,050,000

IDR 3,550,000

IDR 3,750,000

HARGA TOUR TERMASUK :
1.

Menginap selama 2 malam di hotel pilihan

2.

Makan sesuai program

3.

Transportasi menggunakan Bus

4.

Speed boat PP Berau - Derawan

5.

Tol parkir dan tiket masuk wahana sesuai program

6.

Alat snorkling pada hari kedua

7.

Air mineral selama perjalanan

8.

Guide lokal profesional

9.

Tip guide & supir

10. PPN 1%
HARGA TOUR BELUM TERMASUK :
1.

Tiket ekonomi dari daerah asal PP menuju Berau

2.

Tambahan tur diluar program

3.

Pengeluaran pribadi

4.

Makan diluar program

5.

Asuransi perjalanan

6.

Biaya tambahan untuk wisatawan asing

PAYMENT DAN DEPOSIT :
1. Deposit harus dibayarkan 50% dari total biaya tur, setelah dilakukan kesepakatan bookingan
2. Deposit selanjutnya, sebesar 30% dari total biaya tur, dibayarkan maksimal 2 minggu sebelum keberangkatan
3. Pelunasan harus dibayarkan maksimal 1 minggu sebelum keberangkatan
CANCELLATION & NO SHOW :
1.

Pembatalan 1 minggu sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 50% dari total biaya tur

2.

Pembatalan 3 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% dari biaya tur

3.

Pembatalan di hari keberangkatan / NO SHOW dikenakan biaya 100% dari biaya tur

NOTE :
 Harga yang diberikan, berlaku untuk low season hingga Juni 2018
 Harga tour diatas masih dapat berubah sewaktu-waktu dengan / tanpa pemberitahuan lebih lanjut atau
sampai adanya proses reservasi yang sudah confirm
 Harga diatas berdasarkan perhitungan peserta dewasa, jika jumlah mengalami perubahan, maka biaya tour
akan direvisi
 Proposal tour ini dibuat tanpa adanya reservasi apapun
 Perubahan berupa penambahan atau pengurangan dari penawaran yang kami berikan, harus diinfokan
kepada Shilla Tour supaya dapat dilakukan revisi
 Shilla Tour berhak merubah jadwal atau teknis wisata jika terjadi Force Majeure, atau hal-hal yang berada
diluar kuasa manusia, karena kondisi yang tidak memungkinkan
 Hal lain diluar paket tur, bukan merupakan tanggung jawab dari Shilla Tour
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