
 
  

 

 

Hari 1 Derawan - Meals : Makan Malam 
Tiba di Bandara Kalimarau Berau. Anda akan bertemu oleh team kami. Menuju Tanjung Batu 

dengan perjalanan darat kurang lebih 2,5 jam. Setibanya di Tanjung Batu, anda akan melanjutkan 

perjalanan menuju Derawan dengan perjalanan laut kurang lebih 20-30 menit. Tiba di Derawan 

check in, acara bebas. Jam 19:00 anda akan dijemput oleh guide kami untuk makan malam di 

rumah makan lokal. Setelah makan malam, anda akan kembali ke penginapan dan istirahat. 

Hari 2 Sangalaki-Kakaban-Maratua 

Sarapan pagi. Hari ini kita akan full day tour. Pulau yang akan kita kunjungi pertama kali yaitu Pulau 

Sangalaki. Adapun jarak tempuh menuju ke Pulau Sangalaki yaitu 30 menit. Tiba di Sangalaki, kita 

akan hunting manta ray apabila beruntung dan ke penangkaran tukik atau anak penyu. Setelah 

itu, kita akan menuju ke Pulau Kakaban dengan jarak tempuh 30 menit dari Pulau Sangalaki. Tiba 

di Kakaban, kita akan snorkeling di Danau ubur-ubur, snorkeling di Palung Kakaban. Makan siang 

box di Pulau Kakaban. Setelah makan siang kita akan ke Hidden lagoon untuk snorkeling 

(tergantung pasang surut air). Setelah itu, kita akan ke Maratua  untuk snorkeling dan foto-foto 

dengan pemandangan laut dan pantai yang sangat indah. Untuk menuju ke Maratua ini kita 

harus menempuh perjalanan laut kurang lebih 45 menit dari Pulau Kakaban. Setelah dari Maratua 

kita akan bergeser ke satu tempat yaitu ke Goa Haji Mangku (tergantung pasang surut air). Goa 

Haji Mangku ini merupakan  kolam yang cukup besar dan adanya di bawah tanah. Goa Haji 

Mangku ini merupakan tempat uji nyali untuk melompat dari ketinggian 4 meter ke dalam kolam 

yang dalamnya 15 meter. Setelah puas bermain dan lompat-lompatan di Goa Haji Mangku, kita 

akan kembali ke Derawan dengan lama perjalanan kurang lebih 1 jam, sebelum kembali ke 

penginapan kita akan mampir ke Gusung Sanggalau. Gusung Sanggalau ini merupakan pantai 

dengan hamparan pasir nan putih dan panjang yang bisa kita kunjungi pada saat air surut. 

Setelah itu, kita kembali ke penginapan dan acara bebas. Jam 19:00, anda akan dijemput oleh 

guide kami untuk makan malam di rumah makan lokal. Setelah makan malam, anda akan 

kembali ke penginapan dan istirahat. Meals : Makan Pagi/Makan Siang Box/Makan Malam 

Hari 3 Check out - Meals : Makan Pagi 

Sarapan pagi. Check out dan anda akan diantar menuju Tanjung Batu (jarak tempuh 30 menit 

dari pulau Derawan). Setibanya di Tanjung Batu, anda akan melanjutkan perjalanan menuju 

Berau untuk pengantaran ke Bandara dengan lama perjalanan kurang lebih 2,5 jam. Dan trip 

selesai dan sampai bertemu di trip selanjutnya bersama VILLA  TOURS & TRAVEL. 



 
  

Harga per peserta (Rupiah) berdasarkan jumlah minimal peserta Valid sampai Desember  2017 

 

Harga sudah termasuk

 Mobil antar jemput dari Bandara‐Pelabuhan‐Bandara (APV/Avanza, 1 mobil 5 org) 

 Speed boat selama tour 

 2‐4 org kapasitas 4 org 
 5‐8 org kapasitas 9 org 
 9‐15 org kapasitas 18 org 

 Akomodasi sesuai dengan pilihan (AC, twin/triple share) 

 Makan pagi, siang, malam sesuai dengan program acara 

 Keliling pulau sesuai dengan program acara 
 Tiket masuk objek wisata (Tanjung Batu, Sangalaki, Kakaban, Goa Haji Mangku) 

 Mask dan snorkel selama 1 hari 

 Guide lokal 
 Mineral water 

Harga belum termasuk

 Tiket pesawat  

 Tipping guide (Rp 25.000/hari/org) 

 Tiket masuk resort Maratua (Rp 40.000/org) 

 Asuransi perjalanan 

 Pengeluaran Pribadi 

 Tour Leader jika menginginkan

 

 

 

 

Pax 

Idaman 

Cottage / 

Setaraf  

Lapauta Resort Derawan Dive Resort

Standard 

room 

Deluxe 

room 

VIP 

room 

Deluxe 

room 

Beach Villa 

VIP room 

Floating 

VIP room 

2  2.950.000  3.000.000  3.200.000 3.500.000 3.250.000 3.750.000  4.000.000

3‐6  2.600.000  2.700.000  2.850.000 3.200.000 2.900.000 3.500.000  3.700.000

7‐10  2.300.000  2.500.000  2.650.000 2.900.000 2.700.000 3.250.000  3.500.000

11‐14  2.100.000  2.300.000  2.450.000 2.700.000 2.550.000 3.000.000  3.200.000

15  1.950.000  2.100.000  2.250.000 2.500.000 2.350.000 2.750.000  2.950.000

 

KETERANGAN :   
Derawan Dive Resort : Resort terbaik yang ada di pulau derawan,wing room VIP kamar atas air,  
Beach Villa VIP kamar depan pantai view laut, untuk deluxe dan standar room pinggir pantai 
 
Cottage adalah water cottage 80% tamu kami menginap disini (cottage atas air, ac dan 
kamar mandi dalam ) sangat layak 
 



 
  

 

Terms and Conditions: 

1. VILLA  TOURS & TRAVEL  berhak membatalkan  trip  dengan pertimbangan‐pertimbangan 

tertentu  di luar kemampuan kami dan uang DP peserta akan dikembalikan 100%. 

2. Itinerary  dapat  berubah  sewaktu‐waktu  tanpa  pemberitahuan  sebelumnya  sesuai  dengan  

kondisi cuaca dan pasang surut air. 

3. Apabila ada destinasi tujuan yang tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena cuaca tidak 

mendukung  atau  sebab  lain  diluar  kemampuan  kami, maka  peserta  tidak  berhak  untuk 

meminta pengembalian biaya yang telah dibayarkan. 

4. Down payment yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan apabila ada pembatalan trip 

dari pihak peserta. 

5. Pembayaran DP 50% dari harga paket dan dilunasi 1 minggu sebelum keberangkatan. 

6. Perubahan  rute perjalanan dari acara yang  telah ditentukan akan menjadi  tanggung  jawab 

peserta seperti tambahan biaya. 

7. Harga berlaku untuk domestic. Untuk WNA ada penambahan harga Rp 500.000 dari harga 

paket. 

8. Harga dapat berubah sewaktu‐waktu menyesuaikan kenaikan harga BBM. 

9. Harga tidak berlaku untuk high season 
 

Derawan 

 

 

Mar 

 

 

Maratua    Sangalaki 

 

 

 

 

 

Kakaban    Hidden Lagoon 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

Gusung Sanggalau  Goa Haji Mangku 

Derawan Dive Resort 

 

 

 

 

 

 

Floating VIP Room  Beach Villa VIP Room 

 

Deluxe RoomLAPAUTA RESORT 

 

 

 

 

 

 

   



 
  

 

WATERCOTTAGE 

 

 

 


