Highlight :
** Monumen Yesus Memberkati
** Pulau Bunaken
** Dataran Tinggi Minahasa
** Likupang – Pulau Lihaga

Mulai Dari :

IDR
3,950,000

Termasuk : Hotel, Air Mineral, Masker & Hand Sanitizer, Asuransi perjalanan

Hari 01:

TIBA DI MANADO
Setibanya di Internasional Sam Ratulangi, anda akan dijemput oleh perwakilan kami untuk menuju ke kawasan Ring
Road Citra Land dimana anda melewati Monumen Yesus Memberkati merupakan patung Yesus terbesar di Asia
sekaligus ketiga di dunia, dilanjutkan menuju pusat kota Manado melewati kawasan Pecinan, Klenteng Ban Hin Kiong
yaitu klenteng tertua di Manado, Gereja Sentrum, dan Monumen Perang Dunia II. Setelah itu diantar menuju hotel
untuk beristirahat dan menikmati waktu santai. (Makan Malam)
Akomodasi : Aryaduta Hotel atau Setaraf

Hari 02:

PULAU BUNAKEN
Pagi hari, setelah sarapan. Anda akan diantar menuju dermaga Marina untuk menyebrang ke pulau Bunaken dengan
menggunakan boat dan melihat Taman Laut Bunaken dengan menggunakan Katamaran, disini anda juga bisa menikmati
Snorkeling, Diving atau Sub Marine (Optional). Setelah itu anda akan diajak untuk berwisata Kuliner khas Manado dan
berbelanja Souvenir Khas Manado. Kemudian diantar kembali menuju hotel untuk bermalam.
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)

Hari 03:

DATARAN TINGGI MINAHASA
Setelah sarapan pagi, Anda akan diantar menuju Dataran Tinggi Minahasa dengan melewati daerah Tinoor dimana anda
akan menikmati keindahan alam kota Manado dari ketinggian 500 meter. Sesampainya di kota Tomohon, anda akan
diajak mengunjungi Taman Kai’Santi untuk menikmati kesejukan dan pemandangan dari puncak bukit. Kemudian
menuju lokasi pembuatan rumah adat Minahasa dengan sistem knock down di Desa Woloan, dan melewati lokasi
kerajinan gerabah asli daerah Minahasa di Desa Pulutan. Setelah itu menuju ke Kawangkoan, tempat berbelanja kacang
garing dan bakpao khas Kawangkoan. Serta mengunjungi Danau Linow merupakan danau sulfur yang airnya dapat
berubah warna. Setelah itu diantar menuju Hotel untuk bermalam.
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)

Hari 04:

LIKUPANG (PULAU LIHAGA)
Setelah sarapan, anda diantar menuju Likupang untuk menyebrang menuju Pulau Lihaga dimana anda akan
menghabiskan waktu menikmati keindahan pantai berpasir putih dan halus. Setelah itu kembali menuju Manado untuk
bermalam. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)

Hari 05:

MANADO – DEPARTURE
Setelah santap pagi, anda akan menikmati acara bebas hingga tiba waktunya anda diantar menuju airport untuk kembali
pulang menuju kota masing – masing. Sampai jumpa kembali di acara Tour ATS Vacations lainnya. (Makan Pagi)
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BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH /ORANG :

(X 1000)

Keberangkatan Periode
JANUARI – MARET 2021

Dewasa
Satu kamar dua orang

Anak dibawah
12 tahun
sekamar
dgn 01 dewasa

Anak dibawah
12 tahun sekamar
dgn 01 dewasa

SINGLE
SUPPLEMENT

02 – 04 Peserta + Pemandu Lokal

4,950
3,950

4,950
3,950

4,950
3,950

1,500

06 – 08 Peserta + Pemandu Lokal

*Minimum 02 peserta berangkat // Private Tour
**Harga hanya berlaku untuk WNI

NOTE :
* Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
** Harga dapat berubah sewaktu – waktu (based on availability hotel)
BIAYA TAMBAHAN:
01. Single Supplement : IDR 1,500,000/orang
02. Tipping yang diwajibkan :
i.
Local guide & Driver : IDR 35.000/orang/hari untuk local guide dan driver
BIAYA SUDAH TERMASUK:
1.
2.
3.
4.

Akomodasi berdasarkan Twin Sharing.
Makan Pagi, Siang, Malam sesuai program acara.
Transportasi Private Mobil / Bus AC.
Boat Penyebrangan Manado – Bunaken // Bunaken –
Manado
5. Air Mineral 1Btl/Pax/Day
6. Supir sebagai Pemandu Lokal / Supir + Pemandu Lokal
7. Tiket masuk sesuai Program acara.
8. Biaya parkir dan retribusi.
9. Masker & Hand sanitizer
10. Asuransi
11. PPN 1%

BIAYA BELUM TERMASUK :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tiket pesawat kelas ekonomi dengan rute: Jakarta
– Manado// Manado – Jakarta
Tipping untuk Guide dan Supir.
Sewa peralatan snorkeling.
Optional Tour ( Snorkeling/Diving/Sub Marine )
Pengeluaran pribadi, seperti: telepon, laundry,
minibar, dll
Acara tambahan diluar jadwal perjalanan.
Lain – lain yang tidak termasuk dalam biaya tour.

HAL – HAL PERHATIAN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tour akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 2 orang dewasa/group
Pendaftaran tour harus disertai dengan pembayaran dari total Biaya Tour.
Paket tour yang tidak dipergunakan sama sekali ataupun hanya sebagian bersifat non-Refundable ( tidak dapat diuangkan kembali ).
ATS berhak membatalkan pendaftaran peserta tour yang belum melunasi biaya tour sesuai batas waktu yang telah ditentukan ATS.
Biaya pendaftaran peserta tour tidak dapat dikembalikan bila peserta tour melakukan pembatalan secara sepihak.
Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan.
Dalam hal terjadi keadaan force majeur/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam, dan lain-lain, ATS
berhak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta Tour, merubah rencana perjalanan, baik susunan maupun jadwalnya,
halmanaperubahan itu dilakukan demi kepentingandan keamanan Peserta serta kelancaran perjalanan. Dalam hal ini tidak ada
pengembalian uang atas service yang tidak digunakan.
8. Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA Travel Safe, untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak terduga yang
mungkin terjadi selama perjalanan. Manfaat yang di jamin adalah : Kecelakaan Diri, Biaya Medis, Evakuasi Medis Darurat / Repatriasi,
Repatriasi Jenazah,Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi.
Note* : Syarat dan ketentuan sesuai dengan isi Polis ACA Asuransi Travel Safe Domestik Bundling Group ATS VACATIONS.
9. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
10. Peserta Tour yang berusiadiatas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau indera atau keterbatasan secara
mental, wajib didampingi oleh anggota keluarga atau saudara atau teman yang akan bertanggung jawab selama perjalanan tour.
Note: Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product ATS.
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