3D MINAHASA TOUR
19 May 2022 - 21 May 2022
See Itinerary Detail
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BANDARA – TOMOHON
Peserta akan dijemput di Bandara Sam Ratulangi sesuai dengan jam tiba pesawat dan langsung
menuju ke Tomohon untuk makan siang. Setelah makan siang peserta diajak menuju
Pegunungan Taman Bunga Tetetana. Disini tamu bisa menikmati pemandangan Kota Manado,
Airmididi dan Bitung. Setelah itu peserta diajak ke destinasi wisata Tuur Ma'asering yang
memadukan konsep alam dan kearifan lokal di Tomohon. Disini pengunjung bisa menyaksikan
secara langsung penyulingan cap tikus, minuman khas tradisional Minahasa yang merupakan
hasil fermentasi dan distilasi air nira dari pohon Aren. Setelah itu chek in Hotel pilihan. Malam hari
peserta dijemput untuk makan malam di local restaurant.
Hotel : Grand Master Resort Tomohon *5 atau setaraf
Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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MINAHASA TOUR
Setelah makan pagi di Hotel, peserta akan dijemput dan mengikuti Minahasa Highland Tour
dengan mengunjungi Bukit Doa Mahawu, Pasar Ekstrim Tomohon dan berfoto di Benteng
Moraya dan Danau Tondano. Makan siang disediakan di local restaurant tepi Danau Tondano.
Setelah makan siang, peserta akan diajak untuk menuju Bukit Kasih atau di sebut juga “Hill Of
Love”, dimana di atas bukit di bangun 5 tempat ibadah yang melambangkan kerukunan antar umat
beragama di Sulawesi Utara. Setelah itu mengunjungi Danau Sulfur Linow dan Narwastu Hills
Walian. Makan malam di local restaurant dan kembali ke Hotel. Acara bebas.
Hotel : Grand Master Resort Tomohon *5 atau setaraf
Breakfast: Hotel Lunch: Danau Tondano Dinner: Local Restaurant
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TOMOHON CITY TOUR - TRANSFER OUT
Setelah makan pagi di Hotel, free program sampai waktunya chek out. Jam 10.00 am check out
hotel dan menuju Kaisanti Garden Woloan dan melewati hamparan sawah Desa Kayawu. Makan
siang di Lamongrass Woloan sebelum diantar menuju Airport untuk perjalanan selanjutnya.
Breakfast: Hotel Lunch: Lemongrass Woloan
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SYARAT DAN KETENTUAN
BIAYA TERMASUK
Akomodasi 2 Malam sesuai pilihan atau setaraf.
Transportasi AC selama tour.
Boat ke Lihaga.
2x MP di Hotel, 3x MS dan 2x MM di Restoran.
Air mineral (600ml per tour per pax).
Tour sesuai perjalanan (tiket masuk objek wisata & parkir).
BIAYA TIDAK TERMASUK
Biaya pengeluaran pribadi: minibar, laundry, telpon, tambahan makanan & minuman di restoran dll.
Tour tambahan (optional tour) yang tidak tercantum pada acara perjalanan.
Paket CHSE (masker, hand sanitizer).
Antigen / PCR Test.
Tipping.
PPN 1.1%.

Syarat dan Ketentuan :
1. Harga per orang untuk minimum 4 orang.
2. Harga belum termasuk High Season Surcharge.
KETENTUAN UMUM : • Harga yang kami tawarkan adalah dalam bentuk Rupiah dan hanya berlaku bagi
wisatawan domestik dan pemegang KIMS atau KITAS. • Harga yang tertulis adalah harga net, per orang
dan sudah termasuk pajak 1.1% dan pelayanan. • Untuk harga kamar ditetapkan berdasarkan pemakaian
satu kamar untuk 2 (dua) orang atau twin sharing kecuali ada permintaan lain.
HARGA : • Tidak ada biaya untuk anak di bawah 2 tahun. • 50% biaya untuk anak-anak 2 tahun - 10
tahun berbagi kamar dengan orang tua tanpa extra bed. • 75% biaya untuk anak-anak 2 tahun - 10 tahun
berbagi kamar dengan orang tua dengan tempat tidur. tambahan. • 100% biaya untuk anak-anak berbagi
kamar dengan 1 dewasa. • Tarif dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
PEMBAYARAN : • Deposit sebesar 30% dari total biaya untuk setiap reservasi/pemesanan yang
dilakukan minimal 1 bulan sebelum keberangkatan. • Deposit sebesar 50% dari total biaya untuk setiap
reservasi/pemesanan yang dilakukan 7 (tujuh) hari sampai 1 bulan sebelum keberangkatan. •
Pembayaran penuh (100% dari total biaya) untuk setiap pemesanan yang dilakukan kurang dari 7 hari
sebelum keberangkatan. • Pembayaran deposit 30% atau 50% atau pembayaran penuh dilakukan setelah
reservasi anda dikonfirmasi oleh team kami bahwa pelayanan yang anda pesan tersedia. Kami tidak akan
meminta deposit dalam bentuk apapun bilamana pemesanan anda belum dikonfirmasi. • Sisa pembayaran
setelah pembayaran deposit dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan.
PEMBATALAN : Biaya pembatalan dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut: • 0% dari total harga
apabila pembatalan dilakukan 60 hari sebelum tanggal keberangkatan. • 25% dari total harga apabila
pembatalan dilakukan 59 hari - 30 hari sebelum tanggal keberangkatan. • 50% dari total harga apabila
pembatalan dilakukan 30 hari - 8 hari sebelum tanggal keberangkatan. • 75% dari total harga apabila
pembatalan dilakukan 7 hari - 4 hari sebelum keberangkatan. • 100% dari total harga apabila pembatalan
dilakukan pada 3 hari - hari H keberangkatan.
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