MULAI :

Rp2.290.000
HARI 01: ARRIVAL – LIMBOTO – MENARA KEAGUNGAN – CITY
TOUR (MS/MM)
Setibanya di Bandara Jalaludin Isimu, peserta akan di jemput oleh
pemandu wisata kami, untuk menuju Kota Gorontalo, dalam
perjalanan peserta akan kami ajak untuk melewati dan singgah
sejenak untuk melihat salah satu bangunan tertinggi yang
merupakan kebanggaan masyarakat Gorontalo yaitu Menara
Keagungan yang terletak di Limboto, Ibukota kabupaten
Gorontalo, menara ini dibangun menyerupai Menara Eiffel, yang
menarik dari menara ini dimana saat kita naik diatas kita bisa
melihat sebagian dari provinsi Gorontalo. selanjutnya peserta akan kami ajak untuk mengikuti City Tour, yang mana pertama‐
tama akan kami ajak ke Benteng Otanaha, yang merupakan benteng peninggalan bangsa Portugis yang dibangun pada abad
ke 15, Benteng ini berlokasi di pesisir Danau Limboto dan mempunyai Ratusan anak tangga,dimana sampai diatas peserta
bisa melihat pemandangan Danau Limboto, selanjutnya Makam JU Panggola yaitu Makam keramat yang dikenang sebagai
dimana
Makan islam Gorontalo yang telah ada sejak abad ke 15, kemudian Desa Iluta yaitu Pintu masuk Danau Limboto
di tempat ini pernah dijadikan tempat mendarat Pesawat Amphibi Katelina yang di tumpangi
oleh Presiden Soekarno,
kemudian kami ajak ke Kantor Gubernur, Monumen Nani Wartabone, selanjutnya menuju hotel. Makan malam di local
restaurant

HARI 02 : PULO CINTA SIGHTSEEING – KULINER – SHOPPING KOTA GORONTALO (MP/MS/MM)
Setelah makan pagi, program tour hari ini peserta akan kami ajak ke Pulo Cinta (Resort Mewah di tengah laut dengan
konsep eco resort) yang terletak di Kabupaten Boalemo, +2 Jam perjalanan dari Kota Gorontalo, setiba disana, anda akan
melihat pemandangan yang begitu mempesona, melihat Resort yang dikelilingi lautan dangkal berpasir putih, dengan warna
hijau‐toska biru berpadu indah sangat begitu menawan, Makan siang di resort, setelah makan siang, anda bisa berfoto
dengan berjalan kaki di deck jembatan yang memanjang, bersnorkeling atau berenang sambil menikmati Sunset.

(Penggunaan Villa 1 Bedroom di PULO CINTA dari jam 1200 – 1700 Based on Availability)
Menjelang sore kembali ke Kota Gorontalo. Dalam perjalanan pulang, anda akan kami ajak singgah sejenak mencoba kuliner
khas Gorontalo, seperti Milu Pulo, Binthe Biluhuta, Ilabulo, Pisang Goreng Pakai Sambal dll (Personal Expenses), anda juga
akan diajak berbelanja Souvenir Khas Gorontalo seperti Kain Kerawang, Kue Pia, Ikan Cakalang Fufu, Ikan Roa dll.
Selanjutnya istirahat di Hotel.

HARI 03 : TRANSFER OUT – DEPARTURE (MP)
Setelah sarapan pagi, hari ini acara bebas, sampai pada waktunya anda akan kami transfer ke Airport untuk penerbangan
kembali ke kota asal. Dan sampai jumpa di acara dan program tour lainnya bersama kami
End of Tour/Services
Harga Tour per Orang (TWIN/TPL)
Hotel
02 Pax
Grand Zanur /
3.700.000
Rahmat 2*
Amaris Hotel 3*
3.750.000
Grand Q 3+* (Ex
3.950.000
Quality)
Maqna Hotel 4*
4.050.000

03 Pax
2.950.000

04‐05 Pax
2.750.000

06‐08 Pax
2.650.000

09‐10 Pax
2.525.000

10‐13 Pax
2.290.000

Single Supp
390.000

3.000.000
3.200.000

2.800.000
3.000.000

2.700.000
2.900.000

2.590.000
2.790.000

2.390.000
2.590.000

450.000
650.000

3.300.000

3.100.000

3.000.000

2.850.000

2.650.000

690.000

Harga sudah termasuk :
Meeting Service, Transportasi AC, Akomodasi di hotel pilihan based on TWN/TPL, Makan dan Tour sesuai program, Pemandu
Wisata professional, Entrance Fee & Donation, Refreshment (Mineral Water & Snacks), Alat snorkeling di Pulo Cinta
Harga belum termasuk :
Ticket penerbangan, Porter, Driver & Guide Tips, Tambahan makanan dan minuman di luar menu yang disediakan, asuransi
perjalanan, dan pengeluaran pribadi lainnya.

Term & Conditions :
 VILLA TOURS & TRAVEL berhak membatalkan trip dengan pertimbangan‐pertimbangan tertentu di luar

kemampuan kami dan uang DP peserta akan dikembalikan 100%
 Itinerary bisa berubah menyesuaikan kondisi di lapangan
 Discount Anak (02 – 06 Th) : Dengan Extra bed sama dengan dewasa, tanpa bed Diskon 50%

 Harga sewaktu – waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
 Harga tidak berlaku pada periode High Season Lebaran, Natal dan Tahun Baru
 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.
 Down payment yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan apabila ada pembatalan dari pihak peserta dengan
alasan Apapun.
 Pembayaran DP 50% dari harga paket dan dilunasi 1 minggu sebelum keberangkatan.
 Perubahan rute perjalanan dari acara yang telah ditentukan akan menjadi tanggung jawab peserta seperti tambahan
biaya.
 Harga berlaku untuk domestic. Untuk WNA ada penambahan harga Rp 350.000 dari harga paket.

