LAND TOUR
02D/01N EXOTIC SOLO
VALIDITY : JANUARI – MARET 2022
HARI 01: SOLO (MS / MM)
Setibanya di bandara Adisumarmo, Anda akan dijemput oleh perwakilan dari Bayu Buana diluar pintu kedatangan. Setelah itu, Anda akan
langsung diajak mengunjungi DE’TJOLOMADOE, kompleks pabrik gula tua yang diubah menjadi objek Wisata. Kemudian mengunjungi
THE HERITAGE PALACE yang pada awalnya adalah bangunan bekas pabrik gula peninggalan Belanda, TRANSFORMERS SOLO PARK
untuk Photo Stop. Selanjutnya Anda akan melewati GRANDIS BARN RESTAURANT yang kekinian, dan pemilik dari seorang pembalap
yaitu Rio Haryanto. Kemudian diantar ke hotel untuk beristirahat.
HARI 02 : SOLO - JAKARTA (MP)
Setelah sarapan pagi, Anda akan diajak berbelanja oleh-oleh Khas Solo. Setelah itu, Anda akan diantar menuju bandara untuk
keberangkatan kembali ke JAKARTA. Berakhirlah acara tour Anda bersama Bayu Buana. Terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan
selanjutnya.
BIAYA TOUR per ORANG dalam INDONESIA RUPIAH
KATEGORI HOTEL (3*)

MIN. 02 DEWASA

MIN. 04 DEWASA

MIN. 06 DEWASA

MIN. 08 - 10 DEWASA

SWIBELL- INN HOTEL /
setaraf

1,988,000

1,788,000

1,638,000

1,488,000

* Harga hotel dapat berubah sewaktu – waktu sesuai dengan kebijakan pihak hotel.

Harga Paket Termasuk :
- Transportasi wisata ber-AC dengan standard NEW NORMAL
- Akomodasi dengan standard NEW NORMAL
- Personal Health Amenities (Masker & Hand Sanitizer)
- Program / acara tour sesuai yang tercantum di brosur
- Tiket masuk objek wisata sesuai yang tercantum di brosur
- Makan pagi / siang / malam sesuai yang tercantum di brosur
- Tour Guide berbahasa Indonesia

Harga Paket Tidak Termasuk :
- Tiket penerbangan Domestik & Airport Tax
- Asuransi Perjalanan
- 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.

