3D2N EXOTIC DERAWAN OPEN TRIP
3 days

Hari 1 D
HARI 1 : KETIBAAN BERAU – DERAWAN (MM)
Tiba di Bandara Kalimarau Berau, anda akan disambut oleh driver. Setelah itu, anda akan menempuh perjalanan darat
sekitar 2 jam 30 menit menuju Tanjung Batu dan dilanjutkan dengan speedboat menuju ke Pulau Derawan dengan waktu
tempuh kurang lebih 30 menit. Setelah tiba di Pulau Derawan, check in dan acara bebas hingga tiba waktu untuk makan
malam, kembali menuju penginapan untuk beristirahat.

Hari 2 B, L, D
HARI 2 : SANGALAKI – KAKABAN – MARATUA (MP, MS-BOX, MM)
Setelah sarapan, anda akan diajak untuk menikmati tour ke Pulau, dimulai dari Pulau Sangalaki, dimana anda akan
melihat manta apabila beruntung dan ke penangkaran penyu. Setelah itu, menuju Pulau Kakaban dan anda akan
snorkeling bersama ubur-ubur tanpa racun dan snorkeling di Palung Kakaban untuk melihat keindahan terumbu karang.
Setelah itu, anda akan mengunjungi Pantai Maratua, disana anda dapat melakukan kegiatan foto-foto dan snorkeling. Dan
sore harinya anda akan menuju Gusung Sanggalau (akan dikondisikan tergantung pasang surut air,karena gusung ini
hanya bisa dikunjungi pada saat air surut). Setelah itu, kembali ke Derawan dan acara bebas. Makan malam di rumah
makan lokal. Istirahat.
Note : Goa Haji Mangku (optional, tergantung pasang surut air)

Hari 3 B
HARI 3 : KEBERANGKATAN DERAWAN - BERAU (MP)
Setelah sarapan pagi, check-out dari Derawan. Setelah itu, Anda akan diantar menuju Berau menggunakan speedboat,
kemudian dilanjutkan perjalanan darat selama 2 jam 30 menit menuju Bandara Kalimarau Berau untuk penerbangan
kembali ke kota tujuan. Perjalanan selesai, sampai bertemu di Tour AVIA selanjutnya. Terima kasih.

3D2N EXOTIC DERAWAN OPEN TRIP
3 days

Price*
WATER COTTAGE
Adult Twin Share

Child Twin Share

Single Supplement

IDR

IDR

IDR

1,850,000

1,850,000

500,000

* Harga dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya

3D2N EXOTIC DERAWAN OPEN TRIP
3 days

Harga Termasuk

Harga Tidak Termasuk
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Akomodasi 02 malam dengan makan pagi
Tour dan makan sesuai program
Tiket masuk objek wisata Derawan, Sangalaki, Kakaban
Transportasi Ac (APV/Avanza)
Speed boat
Guide lokal
Alat snorkeling pada hari ke 2 (masker, selang, pelampung)
Air mineral
Harga WNI

Tiket pesawat internasional / domestik
Tour dan makan di luar program
Pengeluaran pribadi seperti laundry, minibar. telpon, dll
Tipping Guide
Tipping Porter hotel / airport
Tiket masuk Resort Maratua IDR 40.000/Orang
Tiket Masuk Goa Haji Mangku IDR 20.000/Orang
Asuransi Perjalanan
PPN 1%

Terms and Conditions
1. Minimum jumlah peserta adalah 2 pax (orang).
2. Menyertakan Foto Copy Passport/KTP.
3. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) dan jumlah minimum USD 200/peserta atau
Rp.1.000.000,00/ peserta.
4. Waktu Booking/ Pembukuan minimal 3-7 hari kerja sebelum jadwal keberangkatan.
5. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sesuai jadwal dan ketentuan dari pihak
Kedutaan, dan biaya visa tetap harus dilunasi walaupun visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan.
6. Pelunasan dilakukan setelah booking/ pembukuan Confirm.
7. Peserta akan dikenai Biaya Cancellation Fee sebesar 100% jika melakukan last minute cancel (1 hari sebelum keberangkatan atau pada hari
keberangkatan).
8. Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di masing-masing kota / negara. Apabila dalam
periode package 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.
9. Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, gangguan, keterlambatan sarana angkutan/transportasi,
bencana alam dll) yang dapat mempengaruhi acara, maka acara akan dirubah dan bersifat non-refundable (tidak dapat dikembalikan). Dan
biaya package tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur.
10. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
11. Harga masih dapat berubah sewaktu-waktu dari pihak hotel atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
12. Dengan membayar uang muka pendaftaran biaya package, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat & kondisi di atas. Syarat &
Kondisi Package selengkapnya berlaku sesuai dengan yang tertera di dalam brosur program Package Avia / website
13. Harga tidak berlaku Libur Nasional, Long Weekend, High Seasons.
14. Tidak ada pengembalian pembayaran (refund) atas fasilitas yang tidak terpakai dan destinasi yang tidak dapat di kunjungi karena cuaca

