
2 CAN GO TRIP DERAWAN 
3 Hari 2 Malam

Rp 2.350.000,- /pax

Hari 1 : Berau– Derawan (D)
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.

Hari 2 : Sangalaki – Kakaban – Maratua (B/LB/D)
Setelah sarapan, hari ini anda akan full day tour dimulai dari Pulau Sangalaki dengan waktu tempuh -/+ 30 menit. Di
Sangalaki  anda  akan  melihat  manta  apabila  beruntung  dan  ke  penangkaran  penyu.  Setelah  itu,  menuju  Pulau
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.  Setelah itu, anda akan mengunjungi
Pantai Maratua  dengan waktu tempuh -/+ 45 menit.  Di  Maratua anda akan melakukan kegiatan foto-foto dan
snorkeling. Dan 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. Makan
malam di rumah makan lokal. Istirahat.

Hari 3 : Derawan-Berau (B)
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.

Harga sudah termasuk Harga belum termasuk
 Transportasi darat (APV/Avanza dan disarankan

untuk membawa tas ransel)
 Speed boat 
 Akomodasi  2  malam  di  watercottage  (AC,

twin/triple share)
 Makan sesuai dengan program acara 
 Tiket  masuk  objek  wisata  (Derawan,  Sangalaki,

Kakaban)
 Alat  snorkeling  pada hari  ke  2 (masker,  selang

dan pelampung)
 Air mineral
 Guide lokal 

 Tiket pesawat
 Tipping guide

 Tiket masuk Goa Haji Mangku Rp 20.000/org dan tiket masuk resort Maratua Rp
40.000/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


