MIDNIGHT BROMO TOUR
1 day

Hari 1 B
KETIBAAN SURABAYA / MALANG - BROMO
Malam hari pukul 23.30 rombongan dijemput di hotel / bandara / stasiun di Surabaya / Malang. Kemudian diantar menuju
Bromo. Perjalanan kurang lebih 3-4 jam. Sesampainya di Sukapura / Cemoro lawang sekitar pukul 03.00 pagi.
Rombongan menggunakan jeep mengikuti Bromo tour dengan melihat matahari terbit via Penanjakan/ Bukit
Kingkong/Bukit cinta (bila cuaca memungkinkan), selanjutnya menuju ke Lautan Pasir, Kawah Gn. Bromo (Udaranya
sangat dingin, pastikan menggunakan jaket tebal & sepatu anti slip). Setelah itu kembali menuju sukapura / cemoro
lawang untuk makan pagi. Hingga saatnya diantar kembali ke hotel / bandara / stasiun di Surabaya / Malang. Perjalanan
selesai, sampai bertemu kembali dengan AVIA Tour selanjutnya.

MIDNIGHT BROMO TOUR
1 day

Price*
BROMO (NO HOTEL) MIN KEBERANGKATAN 4 PAX
Adult Twin Share
IDR
1,390,000
BROMO (NO HOTEL) MIN KEBERANGKATAN 2 PAX
Adult Twin Share
IDR
1,990,000
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya

MIDNIGHT BROMO TOUR
1 day

Harga Termasuk
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tour dan makan sesuai itinerari
Transportasi sesuai jumlah peserta
Jeep di Bromo (maks. 5 orang)
Lokal Guide berbahasa Indonesia
Air mineral 1 botol/orang/hari
Harga WNI

Harga Tidak Termasuk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tiket pesawat Internasional atau domestik
Tour dan makan diluar itinerari
Kuda Bromo
Pengeluaran pribadi seperti laundry, minibar, telpon, dll
Tipping untuk lokal Guide dan supir
Asuransi perjalanan
Test Rapid Covid 19
PPN 1%

Terms and Conditions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Harga berdasarkan Min keberangkatan 4- 5 Orang dewasa
Harga berdasarkan Min keberangkatan 2 Orang dewasa IDR 1.990.000/Orang
Menyertakan Foto Copy Passport/KTP.
Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) dan jumlah minimum USD 200/peserta atau
Rp.1.000.000,00/ peserta.
Waktu Booking/ Pembukuan minimal 3-7 hari kerja sebelum jadwal keberangkatan.
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.
Pelunasan dilakukan setelah booking/ pembukuan Confirm.
Peserta akan dikenai Biaya Cancellation Fee sebesar 100% jika melakukan last minute cancel (1 hari sebelum keberangkatan atau pada hari
keberangkatan).
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.
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.
Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
Harga masih dapat berubah sewaktu-waktu dari pihak hotel atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
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
Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut
Harga tidak berlaku periode Libur nasional, High season, Peak Season

