4D DANAU TOBA
MEDAN TOUR
6 Aug 2020 - 9 Aug 2020
See Itinerary Detail
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KUALANAMU – PARAPAT / PULAU SAMOSIR
Setibanya di Bandara Kualanamu Medan, para peserta akan dijemput oleh guide kami. Setelah itu
berangkat menuju Parapat, sebuah kota di tepi Danau Toba. Dalam perjalanan, melewati
pemandangan perkebunan karet dan sawit serta kota – kota kecil seperti Tebing Tinggi dan
Pematang Siantar. Kemudian para peserta akan singgah di kota Tebing Tinggi untuk mencicipi
Lemang Tebing Tinggi. Makan siang di perjalanan. Setelah itu para peserta akan mengunjungi
Toko Paten di Pematang Siantar dan Vihara Dewi Kwan Im. Setibanya di Parapat, check in hotel
dan acara bebas. Makan malam di hotel.
Hotel : Atsari Hotel Parapat *3 atau Setaraf.
Lunch: Local Restaurant Dinner: Hotel

2

DANAU TOBA - BRASTAGI
Setelah makan pagi di hotel, para peserta akan mengikuti tour setengah hari di Pulau Samosir,
sebuah pulau ditengah – tengah Danau Toba. Tour mengunjungi Kampung Tomok untuk melihat
Makam Raja Sidabutar dan Kampung Ambarita. Setelah itu kembali ke Parapat dengan Kapal
Ferry dan berangkat menuju Brastagi. Kemudian para peserta akan mengunjungi Rumah Panjang
. Setelah itu para peserta akan singgah di Simarjarunjung untuk istirahat sambil menikmati
bandrek dan pisang goreng ( biaya sendiri ). Setelah itu perjalanan dilanjutkan dengan
mengunjungi Air Terjun Sipiso Piso. Setibanya di Brastagi, check in hotel dan istirahat.
Hotel : Sinabung Hotel Brastagi *4 atau Setaraf.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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BRASTAGI - MEDAN CITY TOUR
Setelah makan pagi di hotel, para peserta akan mengunjungi Pasar Buah di Brastagi sambil
menikmati pemandangan dan udara kota Brastagi yang sejuk. Kemudian para peserta akan
kembali ke kota Medan. Di perjalanan para peserta akan mengunjungi Taman Lumbini dan
Pagoda Emas Buddha Burma. Setibanya di Medan, para peserta akan mengunjungi Gereja
Katolik Maria Annai Velangkani, Istana Maimun dan Vihara Gunung Timur. Para peserta juga
akan mengunjungi home industry sirup Markisa Noerlen.
Hotel : Swiss Bel In Medan Jl. Surabaya *3 atau Setaraf.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant

4

TRANSFER OUT - KUALANAMU
Setelah makan pagi di hotel, acara bebas ( para peserta bisa shopping oleh-oleh ) sampai tiba
waktunya diantar ke airport untuk kembali menuju kota asal.
Breakfast: Hotel

Adult

Children
Single
Sp.

Twin

Triple

3,200,000

3,180,000

750,000

With Bed

Without
Bed

Infant

3,200,000

1,725,000

-

Tax

Visa

Surcharges /
Airport Tax

Tipping
Fee

-%

-

-

140,000
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SYARAT DAN KETENTUAN
BIAYA TERMASUK
Transport private sesuai jumlah tamu : supir + parkir + tol.
Kapal Ferry ke Pulau Samosir.
Pemandu wisata lokal berpengalaman.
Hotel + makan pagi.
Makan siang dan makan malam sesuai itinerary.
Entrance fees objek wisata sesuai itinerary.
Mineral water 600 ml 1 botol / pax / day.
BIAYA TIDAK TERMASUK
Tiket pesawat.
Excess baggage.
Porter.
Tambahan Kuliner seperti durian dll ( biaya sendiri di tempat ).
Tipping untuk supir dan pemandu wisata.
Tour tambahan ( optional ) yang mungkin diadakan selama perjalanan.
Pengeluaran pribadi : mini bar, room service, telepon, laundry, tambahan makanan dan minuman di
restoran dll.

Ketentuan mengenai Biaya dan Pelaksanaan Tour (Others):
Deposit yang sudah dibayarkan bersifat non refundable.
Pelunasan biaya tour dilakukan 7 hari sebelum tanggal keberangkatan. Jika kurang dari 7 hari biaya
tour harus segera dilunasi.
Program dan lokasi kuliner ( objek kuliner bisa tutup ) bisa berubah tergantung kondisi di
perjalanan.
Bagi peserta yang menempati Kamar Triple ( 1 kamar ditempati 3 orang ), kami tidak menjamin
tamu akan mendapat 3 tempat tidur yang terpisah, mengingat tempat tidur yang didapat tergantung
dari kondisi hotel yang ada ( bisa berupa 1 tempat tidur / kasur saja / sofa bed ) dan tamu tidak
mendapat pengurangan biaya.
Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak ( Peserta atau Horas Tours ) karena bencana
alam, perang, wabah penyakit, aksi teroris atau keadaan Force Majeure lainnya, maka ketentuanketentuan di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tergantung
dari kebijakan pihak hotel.
Horas Tours berhak mengganti hotel-hotel yang akan digunakan berhubung hotel tersebut sudah
penuh dan mengganti dengan hotel lain yang setaraf sesuai dengan pertimbangan dan konfirmasi.
Harga untuk keberangkatan 4 - 5 orang, jika keberangkatan kurang atau lebih dari 4 - 5 orang harap
menghubungi staff kami.
Black out date : 20 - 31 Desember 2020 & 1 - 4 Januari 2021.
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