4D KE DERAWAN LABUAN
CERMIN
25 May 2020 - 28 May 2020

See Itinerary Detail
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JAKARTA - BALIKPAPAN - BEARU (GA 560 05.20-08.35 // GA 692 09.2010.20)
Berkumpul di bandara Internasional Soekarno-Hatta dan mulai penerbangan menuju Berau.
Setibanya di Berau, memulai perjalanan darat menuju Tanjung Batu dengan jarak tempuh kurang
lebih 129 Km. Setibanya di Berau, perjalanan dilanjutkan dengan boat menuju Pulau Derawan.
Setibanya di Pulau Derawan, Anda akan diantar menuju resort untuk beristirahat.
Dinner: Local Restaurant
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LABUAN CERMIN - TALISAYAN (WHALE SHARK)
Setelah makan pagi, Anda akan mengunjungi Whale Shark di Talisayan dengan boat, berangkat
dari Cottage jam 04.00 pagi dengan jarak tempuh sekitar 200 Km (tergantung dari situasi dan
kondisi). Setelah itu Anda akan mengunjungi Manimbora atau Pulau Spongebob untuk berfoto.
Selanjutnya, Anda akan langsung di antar ke Labuan Cermin dimana Anda bisa snorkeling di
danau 2 rasa yang sangat jernih seperti cermin. Setelah itu Anda kembali menuju Derawan untuk
beristirahat.
Breakfast: Cottage Lunch: Lunch Box Dinner: Cottage
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MARATUA - KAKABAN - SANGALAKI - GUSUNG SANGGALAU
Setelah makan pagi, hari ini Anda akan full day tour mengunjungi 3 Pulau, di mulai dari Pulau
Maratua untuk snorkling, Pulau Kakaban untuk melihat jely fish atau ubur-ubur yang tidak
beracun, selanjutnya ke Pulau Sangalaki untuk melihat Manta, sejenis ikan Pari yang tidak
beracun dengan ukuran yang sangat besar (bisa di lihat jika waktu dan keberuntungan ada) dan
melihat Penangkaran Penyu. Kemudian mengunjungi Gusung Sanggalau untuk berfoto. Sore hari
kembali ke resort untuk santap malam dan acara bebas.
Breakfast: Cottage Lunch: Lunch Box Dinner: Cottage
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BERAU - BALIKPAPAN - JAKARTA (GA 697 15.40-16.40 // GA 571 17.5519.00)
Setelah makan pagi, Anda akan di antar menuju Tanjung Batu dan menuju Bandara. Terima kasih
telah memilih kami sebagai partner perjalanan Anda.
Breakfast: Cottage
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SYARAT DAN KETENTUAN
BIAYA TERMASUK
Tiket pesawat Garuda Indonesia Jakarta – Berau – Jakarta.
Transportasi dari dan ke Bandara Berau dengan mobil Avanza / Xenia.
Makan pagi, siang dan malam sesuai dengan jadwal acara.
Transportasi boat dari Tanjung Batu – Pulau Derawan – Tanjung Batu.
Akomodasi 3 malam di Maratua.
Tour ke Pulau Maratua, Pulau Kakaban, Pulau Sangalaki, Gusung Sanggalau, Labuan Cermin
Mineral water selama tour, Donasi Local Tiket masuk tempat wisata di Pulau Kakaban, Sangalaki.
Alat snorkeling selama 2 hari (masker, selang, pelampung).
BIAYA TIDAK TERMASUK
Tipping Local Guide, Driver.
Warga Negara Asing IDR 500.000 / Orang.
Pengeluaran Pribadi (Minibar, Laundry, telp, dll).
Single Supplement.
Asuransi.

Ketentuan mengenai Biaya dan Pelaksanaan Tour (Others):
Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable), per peserta
50% dari harga tour.
Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang tercantum di
atas.
Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di
masing-masing kota / negara. Apabila dalam periode tour 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 memengaruhi acara
tour akan dirubah dan bersifat non-refundable (tidak dapat dikembalikan). Dan Biaya Tour tidak
termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur.
Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.
Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan
menerima syarat & kondisi di atas. Syarat & Kondisi Tour selengkapnya berlaku sesuai dengan
yang tertera di dalam brosur program tour.
Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan
dikenakan biaya pembatalan, sbb :
Setelah pendaftaran : Uang Muka Pendaftaran (non-refundable).
14 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour.
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