LAND TOUR
04D/03N EXOTIC MANADO + BUNAKEN + TOMOHON
VALIDITY : JANUARI – MARET 2022

HARI 1 : TIBA DI MANADO – TOMOHON (L/D)
Peserta akan dijemput di Bandara Sam Ratulangi sesuai dengan jam tiba pesawat dan langsung ke RM Kapung Minahasa untuk makan
siang. Setelah makan siang peserta akan mengikuti Tomohon city tour dengan mengunjungi Amaze Tower di Citraland yang merupakan
patung kedua tertinggi di Dunia, desa Tinoor untuk menikmati pemadangan kota Manado dan Bunaken dilanjutkan ke Pagoda Ekayana,
coffe break di Taman Bunga Kaisanti Woloan dan selanjutnya mampir di desa Woloan (desa industri pembuat rumah panggung adat
minahasa). Chek in Hotel Tomohon Makan malam akan disajikan di Local Restauran. Selesai makan kembali ke hotel.Selanjutnya acara
bebas.
HARI 2 : MINAHASA (B/L/D)
Setelah sarapan dan chek out hotel peserta akan dijemput dan mengikuti Minahasa Highland tour dengan mengunjungi Bukit Doa
Mahawu, Pasar Ekstrim Tomohon, Bukit Tetetana / Bukit Temboan, foto stop Benteng Moraya dan Danau Tondano. Pelayanan makan
siang disediakan di local restaurant tepi danau tondano. Selesai 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, melewati lokasi kerajinan gerabah asli daerah Minahasa di desa Pulutan. Lalu menuju lokasi tempat berbelanja kacang garing dan
Bakpao asli Manado di desa Kawangkoan (dengan biaya tambahan), Danau Sulfur linow dan kembali ke Manado dan makan malam di
lokal restaurant.
HARI 3: BUNAKEN (B/L/D)
Setelah sarapan dihotel peserta akan menuju dermaga / pelabuhan Manado. Dengan boat peserta akan dibawa menuju Bunaken National
park yang sangat terkenal dengan taman lautnya yang indah. Sesampainya disana peserta akan naik katamaran (glass-bottomed boat)
dan meng-explore indahnya taman laut Bunaken dengan karang-karang indah bawah laut yang menakjubkan, bermacam-macam jenis
ikan (colorful fishes in various sizes) serta ekosistem laut yang benar-benar hebat. Sore hari peserta kembali ke Manado untuk Shoping
atau Kuliner Tour (dengan biaya tambahan). Makan malam akan disajikan di lokal restoran. Selesai makan kembali ke hotel dan acara
bebas.
HARI 4 : MANADO - BANDARA (B/L)
Sarapan di hotel dan check out peserta akan dijemput dan mengikuti Manado City Tour melewati Zero Point / Titik Nol Manado, Tugu
Perang Dunia II, Gereja tertua di manado, TKB (Taman Kesatuan Bangsa), klenteng Ban Hin Kiong, pasar jengki, kompleks pasar 45.
Setelah makan siang kita akan menuju ke Gunung Tumpa dimana peserta dapat menikmati keindahan kota Manado, pulau Bunaken,
Manado Tua dari atas ketinggian sebelum ke Bandara. Setelah itu, Anda akan diantar ke Bandara untuk keberangkatan kembali ke
JAKARTA. Berakhirlah Acara tour Anda bersama Bayu Buana. Terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.
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* Harga dapat berubah sewaktu – waktu sesuai dengan kebijakan pengelola objek wisata

Harga Paket Termasuk :
- Transportasi wisata ber-AC dengan standard NEW NORMAL
- Akomodasi penginapan dengan standar NEW NORMAL
- Program / acara tour sesuai yang tercantum di brosur
- Makan pagi / siang / malam sesuai yang tercantum di brosur
- Pemandu Wisata berbahasa Indonesia

Harga Paket Tidak Termasuk :
- Tiket penerbangan Domestik & Airport Tax
- Tipping Guide, supir dan porter hotel
- Pengeluaran Pribadi : minibar, laundry, telepon, dan yang tidak tercantum di atas
- Biaya tour dan makan tambahan diluar program
- PPN 1%

Syarat dan Ketentuan :
Harga paket dapat berubah sewaktu – waktu disesuaikan dengan jasa penyedia hotel tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Jadwal perjalanan dapat berubah sewaktu – waktu disebabkan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat akan / sedang
berlangsungnya tour dan keputusan perubahan jadwal ditentukan berdasarkan pertimbangan atas aspek keamanan, keselamatan
dan kenyamanan para peserta selama pelaksanaan tour.
Pelunasan biaya paket wajib dilakukan jika pembookingan sudah terkonfirmasi
Peserta yang melakukan pembatalan karena alasan apa pun, akan dikenakan biaya pembatalan 100%.
Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Peserta Tour atau Bayu Buana) karena bencana alam, perang, wabah penyakit,
aksi teroris atau force majeur lainnya, maka ketentuan di atas dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu, tergantung dari kebijakan pihak Airlines, Hotel dan Agen di dalam negeri.
Perubahan, perpanjangan, penambahan atau penyimpangan rute perjalanan di luar acara atau masa tour, wajib dimintakan pada
saat pendaftaran atau selambat - lambatnya 1 bulan sebelum keberangkatan.
Biaya perubahan dan biaya tambahan yang berhubungan dengan hal tersebut diatas mutlak menjadi tanggung jawab peserta tour.
Dengan membayar biaya paket, maka peserta dianggap telah memahami dan menyetujui syarat dan kondisi Tour di BAYU BUANA.
Black Out Date : School Holiday | Festive Season | Lebaran Periode | Christmas & New Year. Pada periode tertentu akan
dikenakan tambahan biaya.

