
Derawan 3 Hari 2 Malam

Hari Itinerary
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 Tiba di Bandara Kalimarau Berau, anda akan bertemu dengan team kami Setelah itu,
anda akan melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Batu dengan lama perjalanan darat
-/+ 2 jam 30 menit

 Dan dilanjutkan dengan boat menuju ke Derawan dengan lama perjalanan laut -/+  30
menit

 Tiba di Derawan, check in dan acara bebas
 Makan malam di rumah makan lokal
 Istirahat
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 Setelah sarapan, hari ini anda akan full day tour dimulai dari :
 Sangalaki dengan waktu tempuh -/+ 30 menit  Di  Sangalaki  anda akan melihat

manta apabila beruntung dan ke penangkaran penyu
 Setelah itu,  menuju  Kakaban dengan waktu tempuh -/+  30 menit  Di  Kakaban,

anda akan snorkeling  bersama ubur-ubur tanpa racun dan snorkeling di Palung
Kakaban untuk melihat keindahan terumbu karang

 Makan siang box di pulau Kakaban
 Setelah itu, anda akan mengunjungi Maratua dengan waktu tempuh -/+ 45 menit

Di Maratua anda akan melakukan kegiatan foto-foto dan snorkeling
 Setelah  itu,  sore  harinya  anda  akan  ke  Gusung  Sanggalau (akan  dikondisikan

tergantung pasang surut air,karena gusung ini hanya bisa dikunjungi pada saat air
surut)

 setelah itu, kembali ke Derawan dan acara bebas

Note : Apabila memungkinkan kita akan ke Kehe Daing atau Goa Haji Mangku (tergantung
pasang surut air dan kondisi cuaca)

 Makan malam di rumah makan lokal
 Istirahat
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 Setelah sarapan, anda akan check out dan diantar menuju Berau
 Dan setelah  itu,  anda  akan  diantar  ke  bandara  dan  trip  selesai  Terima kasih  telah

memilih kami sebagai partner perjalanan anda

Note :

 Itinerary dapat berubah-ubah dengan keadaan cuaca di laut dan keputusan semua ada pada
pihak kapten Kapal

 Tidak ada pengembalian pembayaran (refund) atas fasilitas yang tidak terpakai dan destinasi
yang tidak dapat dikunjungi  dikarenakan cuaca Segala keputusan kapten untuk merubah
rute adalah demi keselamatan wisatawan



Derawan Dive Resort
Pax VIP Deluxe

2 3,950,000 3,425,000
3-6 3,525,000 3,000,000

7-10 3,200,000 2,750,000
Note :
- VIP : AC, TV, Hot Water, Pemanas Air, Kulkas Mini
- Deluxe : AC, Hot Water

Watercottage
2 3,075,000

3-6 2,650,000
7-10 2,400,000

Note : 

 Harga valid hingga oktober 2018 (Tidak berlaku untuk Lebaran, Natal, & Tahun Baru)

Harga sudah
termasuk

 Transportasi  darat  (APV/Avanza,  max  5  org  dalam  1  mobil  dan
disarankan untuk membawa tas ransel)

 Speed boat 
 Akomodasi sesuai dengan pilihan (AC, twin/triple share apabila peserta

ganjil)
 Makan sesuai dengan program acara :

 Hari 1 : Dinner
 Hari 2 : Breakfast, Lunch Box, Dinner
 Hari 3 : Breakfast

 Tiket masuk objek wisata
 Tanjung Batu, Sangalaki, Kakaban, Maratua

 Alat snorkeling pada hari ke 2 (masker, selang dan pelampung)
 Air mineral
 Guide 

Harga belum
termasuk

 Tiket pesawat
 Tipping guide

 Tiket masuk Goa Haji Mangku  Rp 20,000/org
 Asuransi perjalanan
 Tambahan makanan & minuman diluar dari menu yang diberikan
 Laundry,  penggunaan  telepon,  dan  fasilitas  hotel  yang  bersifat

membayar diluar dari Paket yang diberikan
 Pengeluaran pribadi diluar dari paket program



Syarat & Ketentuan  Trip
1) Peserta yang ikut program Trip adalah setuju dengan syarat & ketentuan penyelenggara 
2) Peserta  Tour dalam keadaan sehat  jasmani,  rohani,dan memiliki  riwayat kesehatan yang

bagus
3) Harga Trip berlaku untuk WNI Harga untuk WNA dikenakan biaya Tambahan Rp 750,000/pax
4) Harga menyesuaikan jumlah peserta
5) Pembatalan keberangkatan dari pihak Peserta, maka biaya deposit/Full Payment dianggap

hangus
6) Selambat-lambatnya melunaskan biaya Trip adalah 14 hari sebelum keberangkatan
7) Waktu keberangkatan dan jadwal kegiatan Trip dapat berubah sewaktu-waktu tergantung

cuaca dan kondisi  lalu lintas selama perjalanan, jika ini  terjadi  maka PT Haryono Tour &
Travel tidak dapat dituntut dalam hal apapun

8) PT Haryono Tour & Travel tidak bertanggung jawab atas biaya diluar dari paket tour yang
telah  disepakati  Apabila  peserta  mengignginkan  perubahan  paket  tour  pada  saat  tour
berlangsung, maka biaya yang timbul atas hal ini menjadi tanggung jawab peserta

9) Peserta wajib memberikan Foto Copy KTP & nomor handphone istri  / suami / orangtua /
saudara terdekat lainnya, hal ini dibutuhkan untuk mempermudah PT Haryono Tour & Travel
menghubungi dalam segala sesuatu hal

KEJADIAN
1) Peserta sepakat dan setuju tidak akan menuntut PT Haryono Tour  & Travel  jika terjadi

kecelakaan dalam waktu Tour
2) PT Haryono Tour & Travel akan membantu proses klaim pada asuransi, apabila peserta

membeli asuransi perjalanan kepada pihak PT Haryono Tour & Travel
3) Peserta tidak dapat menuntut PTHaryono Tour & Travel jika ada perubahan jadwal yang

mendadak dikarenakan cuaca yang buruk, dan segala bentuk pengeluaran diluar paket
tour tersebut adalah tanggung jawab peserta

4)  Segala kejadian yang buruk terjadi pada saat tour adalah tanggung jawab peserta
5) Peserta sepakat dan setuju jika terjadi meninggal dunia pada saat melaksanakan tour,

pihak PT Haryono Tour & Travel tidak bisa di bebankan / di tuntut untuk membiayai
proses pemulangan jenazah dan proses lainnya yang di dalamnya dapat menimbulkkan
biaya – biaya Sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak keluarga, namun pihak travel
akan membantu proses tersebut

TIPS Berwisata
1) Bawalah pakaian secukupnya & seperlunya
2) Membawa pakaian renang/snorkeling
3) Tidak membawa koper besar, untuk mempermudah perjalanan sped boat
4) Kemas bawaan anda menggunakan Tas, Ransel, atau koper sedang
5) Harap membawa obat-obatan yang biasa peserta gunakan

Bawa kembali sampah plastik yang telah habis anda gunakan, dan buang kembali sampah
plastik tersebut sesampai di Kota


