MEDAN TOUR
3 Days 2 Nights
HARI 1 : AIRPORT KUALA NAMU – PARAPAT (L,D)
Tiba di airport anda akan dijemput oleh guide kami. Setelah itu berangkat menuju Parapat, sebuah kota di tepi Danau
Toba. Dalam perjalanan melewati pemandangan perkebunan karet dan sawit dan kota – kota kecil seperti Tebing
Tinggi dan Pematang Siantar. Makan siang di perjalanan. Singgah di pasar Bengkel di Perbaungan tempat penjualan
aneka snacks dan dodol. Juga singgah di toko Paten di Pematang Siantar, tempat penjualan oleh – oleh khas Siantar
dan Vihara Dewi Kwan Im. Tiba di Parapat, check in hotel. Acara bebas. Makan malam di hotel.
Opsi: Bisa juga menginap di Pulau Samosir kalau hotel di Parapat full. Tiba di Parapat menyeberang ke Pulau Samosir,
sebuah pulau di tengah – tengah Danau Toba dengan kapal ferry umum. Check in hotel.
HARI 2 : TOUR DANAU TOBA - MEDAN (B,L,D)
Setelah sarapan pagi, mulai tour setengah hari di Pulau Samosir, sebuah pulau ditengah – tengah Danau Toba. Tour
mengunjungi kampung Tomok melihat makam Raja Sidabutar dan kampung Ambarita melihat kursi batu bekas
peninggalan Raja Sialagan dan melihat souvenir – souvenir khas Batak. kembali ke Parapat dengan ferry dan
berangkat kembali ke Medan dalam waktu sekitar 5 jam melalui kota – kota kecil. Tiba di Medan, check in hotel.
HARI 3 : CITY TOUR - SHOPPING & TRANSFER OUT KE AIRPORT KUALA NAMU (B)
Setelah makan pagi city tour mengunjungi Istana Maimun istana peninggalan Sultan Deli, gereja Katolik berarsitektur
India Maria Annai Velangkani atau Vihara Gunung Timur. Juga mengunjungi home industry sirup Markisa Noerlen
( kalau ada waktu ). Acara bebas diantar shopping oleh – oleh sampai tiba waktunya untuk ditransfer ke airport. Tour
selesai. Berdasarkan traffic sekarang kami akan men-transfer tamu ke airport 4 jam sebelum dept flight.
Hotel
Ats ari (3*) Suite AC room /
PARAPAT
Niaga ra (4*) Std mounta in view non AC
Santi ka Premiere Dyandra (4*) Sup room /
MEDAN
Four Points by Sheraton (4*) Dlx room / Emeral d Garden (4*) Sup room

Harga Per Orang (Minimal 2 pax)
3D2N
price per pax

2 pax
3,500,000

3 pax
2,850,000

4-5 pax
2,475,000

6-9 pax
2,375,000

Note :
 Harga berlaku untuk market domestik
 Periode low season 2018
Harga Termasuk :
 Transport berAC
 Guide
 Hotel
 Meals Indonesia b'fast + lunch + dinner seperti yang disebutkan di program
 Air mineral 1 botol 600ml setiap hari di kendaraan
 Tour and entrance fees ke tempat - tempat wisata yang disebutkan.

10-14 pax
2,250,000

Harga Tidak Termasuk :
 Tiket / apt tax
 Asuransi
 Kelebihan bagasi
 Minuman sewaktu makan ( hanya disediakan air putih )
 Pengeluaran pribadi
 Tipping untuk guide & supir
HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU
TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DULU

