LAND TOUR

03D/02N EXOTIC MAKASSAR
VALIDITY : SEPTEMBER - DESEMBER 2021
Hari 01 : JAKARTA - MAKASSAR (D)
Tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Anda akan di Jemput oleh perwakilan dari Bayu Buana untuk selanjutnya
menuju Makassar, lama perjalanan kurang lebih 45 menit. Makan siang di lokal restaurant (biaya pengeluaran pribadi), setelah makan
siang, Anda akan mengunjungi tempat tempat menarik di Makassar diantaranya MUSEUM BALLA LOMPOA yang merupakan bekas
Istana Kerajaan Gowa yang masih menyimpan benda-benda pusaka Kerajaan Gowa, mengunjungi BENTENG SOMBA OPU untuk
melihat rumah adat suku-suku di Sulawesi Selatan, Makam Pangeran Diponegoro yang di makamkan di Makassar setelah wafat dan
diasingkan dari Manado. FORT ROTTERDAM (dengan Museum Lagaligo-nya) yang merupakan benteng peninggalan kerajaan Gowa.
Sore hari, Anda akan diantar menuju hotel untuk makan malam dan beristirahat.
Hari 02 : RAMMANG RAMMANG - LEANG LEANG - BANTIMURUNG (B/L)
Setelah makan pagi, selanjutnya menuju kawasan perbukitan kapur RAMMANG RAMMANG yang dinobatkan sebagai Perbukitan Kapur
terbesar ke-2 didunia versi UNESCO. Tiba di dermaga setempat, Anda diajak menyusuri sungai Pute yang membelah diantara perbukitan
kapur dengan menggunakan perahu kayu milik masyarakat setempat. Selama menyusuri sungai, Anda dapat menikmati keindahan sungai
yang berada di antara pohon Nipa dan rumah penduduk setempat yang berada di sisi sungai, menuju KAMPUNG BERUA atau Kampung
Baru, disini Anda akan menikmati suasana alam ditengah perbukitan kapur. Siang hari Anda mengunjungi TAMAN PURBAKALA LEANG
LEANG dan BANTIMURUNG yang letaknya kurang lebih 40 km dari Makassar. Leang leang terletak pada perbukitan cadas dan terdapat
goa yang menyimpan sejarah masa silam yang berumur lebih dari 2000 tahun. Bantimurung dikenal sebagi cagar alam dan pusat
penangkaran kupu kupu. Didalam kompleks Bantimurung terdapat air terjun yang sejuk dan indah. Makan siang dan makan malam di lokal
restoran. Setelah makan malam (biaya pengeluaran pribadi), Anda akan kembali diantar ke hotel untuk beristirahat.
HARI 03 : MAKASSAR - SHOPPING - JAKARTA (B)
Setelah sarapan pagi, Anda akan diajak berbelanja di Somba Opu untuk membeli oleh-oleh khas Makassar. Acara bebas bagi Anda
sampai tiba waktunya diantar ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar 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 (MIN. 02 DEWASA)

KATEGORI
HOTEL

NAMA HOTEL

3 STAR

Whizzprime / Pesonna /
Fave Hotel / similiar

UPDATE : 30JUL21 (WIRATOURS)

MIN. 02 - 03 DEWASA

MIN. 04– 05 DEWASA

MIN. 06 - 09 DEWASA

(TWIN SHARE)

(TWIN SHARE)

(TWIN SHARE)

IDR 3,188,000

IDR 2,088,000

IDR 1,588,000

* Harga dan Upgrade 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
- 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
- Snorkling equipment

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.

