KEINDAHAN BAHARI PULAU ORA 4D3N
Periode Low Season 2018

ITINERARY

Day 1 : Pattimura – Amahai – Saleman (-/-/Dinner)
Selamat datang di Bandara Pattimura Ambon! Setibanya di sana, anda akan dijemput oleh guide menuju ke pelabuhan
Hurnala di Desa Tulehu. Dari sana, anda akan berlayar menggunakan kapal menuju Pelabuhan Amahai, yang terletak di
Pulau Seram. Dari Amahai, anda akan diantar menuju Desa Saleman, lalu check-in di Ora Eco Resort.
Day 2 : Tebing Batu – Lisar Bahari – Mata Air Belanda (Breakfast/Lunch/Dinner)
Pada hari ini, anda akan berwisata mengunjungi ikon-ikon wisata di Pulau Ora. Tempat wisata pertama yang akan anda
kunjungi pada hari ini adalah Tebing Batu. Seperti namanya, tebing batu adalah salah satu tempat wisata alam di Ambon
yang memiliki gugus-gugus pulau batu, yang terkikis lalu membentuk tebing dan goa. Di sana, anda dapat melakukan
berbagai aktivitas air, diantaranya snorkeling. Menjelang siang, anda akan diantar menuju Lisar Bahari, untuk makan
siang bersama. Dari sana, anda akan kembali diajak untuk menikmati surga bahari Ambon di Mata Air Belanda. Mata Air
Belanda adalah salah satu situs unik dimana air asin dan air tawar bertemu, lalu membentuk danau. Menjelang sore, anda
akan kembali menuju resort untuk makan malam besama dan beristirahat.
Day 3 : Free Program (Breakfast/Lunch/Dinner)
Pada hari ketiga, anda diberikan kesempatan untuk menikmati keindahan Pulau Ora. Pada hari ini, anda dibebaskan untuk
memilih aktivitas. Anda bisa snorkling di sekitar resort, berenang di pantai, atau sekadar duduk santai menikmati damai
nya Pulau Ora di tepi pantai.
Day 4 : Transfer Out (Breakfast/Lunch/-)
Pada hari keempat, setelah sarapan, anda akan diantar menuju Ambon 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 :
Ora Resort di Darat

Ora Resort di Laut

Min 2 Pax

IDR 6,500,000

IDR 6,800,000

Min 4 Pax

IDR 6,300,000

IDR 6,500,000

HARGA TOUR TERMASUK :
1.

Menginap selama 3 malam di Ora Resort

2.

Makan sesuai program

3.

Transportasi menggunakan Bus

4.

Tol parkir dan tiket masuk wahana sesuai program

5.

Alat snorkling pada hari kedua dan ketiga

6.

Kapal cepat Hurnala – Amahai Seram

7.

Guide lokal profesional

8.

Tip guide & supir

9.

PPN 1%

HARGA TOUR BELUM TERMASUK :
1.

Tiket dari daerah asal PP menuju Bandara Pattimura

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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