NUANSA BELITUNG 3D2N
PERIODE

: Jul 12 & 23, Agu 06, 14 & 27,
Sep 12& 24 dan Okt 02, 15 & 25

TOTAL

: MINIMAL 20 ORANG

TANGGAL KEBERANGKATAN :

ITINERARY
HARI 01 | KEDATANGAN - DANAU KAOLIN - PANTAI TJ. TINGGI
( - / L / D)
Selamat datang di Bandara H.A.S Hanandjoedin Tanjungpandan. Sesampainya di Bandara anda akan dijemput
untuk segera meluncur menikmati Mie Belitung dan Es Jeruk Kunci khas Belitung yang sangat terkenal dan ikonik
sebagai welcome meals. Selanjutnya anda akan menuju Danau Kaolin yang sangat indah dengan hamparan air biru
yang persis seperti Kawah Putih di Bandung bedanya disini tidak ada belerang jadi aman untuk berlama – lama
menikmati keindahannya. Sebelum check in Hotel kita akan mengunjungi Pantai Tanjung Tinggi yang merupakan
salah satu lokasi syuting film terkenal Laskar Pelangi dan makan malam lebih dulu di Restoran Lokal barulah
beristirahat di Hotel.
HARI 02 | ISLAND HOPPING TOUR
(B / L / D)
Setelah sarapan pagi di Hotel, hari ini kita akan menuju Pantai Tanjung Kelayang untuk menikmati makan siang dan
persiapan Island Hopping Tour dengan menggunakan kapal. Sesampainya di Hopping Island kita akan berfoto group
di Batu Burung Garuda karena rupanya yang menyerupai kepala Burung Garuda. Selanjutnya menuju Pulau
Lengkuas dimana terdapat mercusuar peninggalan Belanda yang telah berdiri cukup lama yakni pada tahun 1882, dari
sini kita dapat menikmati pemandangan Pulau Belitung dari ketinggian mercusuar. Puas memandangi keindahan
Belitung, kita akan bersnorkeling sembari menikmati keindahan alam bawah laut pulau Belitung yang akan dipandu
oleh guide. Setelah selesai dilanjutkan mengunjungi Pulau Pasir yang terdapat banyak bintang laut tergantung dari
keadaan pasang surut air laut. Kemudian menuju Pulau Batu Berlayar yang berada di tengah laut dengan susunan
bebatuan granit yang menyerupai layar kapal. Kembali ke Pantai Tanjung Kelayang dan menuju pusat oleh – oleh khas
Belitung dan check in Hotel.
HARI 03 | CITY TOUR – KEPULANGAN
(B / - / - )
Di hari terakhir, setelah makan pagi di Hotel anda akan diantar ke Bandara H.A.S Hanadjoedin untuk perjalanan
kembali ke Jakarta dengan membawa sejuta kenangan manis bersama Shilla Tour.
Minimal 20 Orang

HOTEL

ROOM TYPE

HARGA TOUR

GOLDEN TULIP *3

SUPERIOR TWIN/DOUBLE

IDR 2.100.000

HARGA TOUR TERMASUK :
1.

Akomodasi 2 malam di Golden Tulip *3/setaraf termasuk makan pagi (berdasarkan sekamar berdua)

2.

Transportasi dan penjemputan menggunakan bus pariwisata

3.

Makan sesuai jadwal

4.

Tiket masuk tempat wisata sesuai program

5.

Kapal tradisional untuk Hopping Island

6.

Local guide selama tour

7.

Tour leader dari Shilla Tour

8.

Tipping Driver dan Local Guide

9.

Perlengkapan kesehatan dan keamanan Live vest

10. Air mineral 1 botol/pax/day
11. Souvenir dari Shilla Tour
12. Eksklusif banner
HARGA TOUR BELUM TERMASUK :
1.

Tiket penerbangan Jakarta - Belitung - Jakarta

2.

Makan dan tour diluar program

3.

Pengeluaran pribadi : Laundry, Mini Bar, Telepon etc

4.

Asuransi perjalanan

5.

Dan hal lain yang tidak disebutkan diatas

6.

PPN 1%

TERMS AND CONDITIONS :
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 2 Mingggu sebelum keberangkatan



Pelunasan harus dibayarkan minimal 3 hari sebelum keberangkatan.

CANCELLATION & NO SHOW


Pembatalan 2 minggu sebelum keberangtan akan dikenakan biaya 50% dari biaya tour



Pembatalan 3 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 terlebi dahulu



Harga subject to change berdasarkan konfirmasi atas bokingan tersebut



Jika ada perubahan jadwal perjalanan / Force Majeur, pihak travel berhak merubah karena kondisi
yang tidak memungkinkan



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