
                      
 

 

 

KEBERANGKATAN SETIAP HARI SELASA – MIN. 02 PESERTA 

PERIODE PERJALANAN : SAMPAI DENGAN 19 DESEMBER 2017 
 

Hari 1 : SABANG (L/D) 
Bertemu perwakilan  kami di Bandara Maimun  Saleh –  Sabang  atau Pelabuhan Balohan.  Selanjutnya  tour 
dimulai dengan mengunjungi taman balai kota, tugu kembar sabang – meurauke,  berfoto di landmark I LOVE 
SABANG, danau aneuk laot, situs benteng jepang, balohan hill/puncak GT, check in penginapan.  
 
Hari 2 : SABANG (B/L/D) 
Setelah sarapan, peserta akan mengunjungi monument kilometer nol Indonesia, pantai iboih, keliling taman 
bawah  laut  rubiah dan  snorkeling  (bayar  sendiri/diluar paket), menikmati  sunset di  kawasan  sabang  fair, 
belanja souvenir khas sabang di kota bawah. 
 
Hari 3 : SABANG (B) 
Setelah sarapan dan check out penginapan, peserta akan diantar ke bandara Maimun Saleh atau pelabuhan 
Balohan. Tour berakhir (tidak ada program tour).. 

 
 
PAKET TERMASUK :  
 Penginapan 2 malam di NAGOYA IN 2* sabang (twin 

sharing) 
 Transportasi selama tour dengan mini bus 

(avanza/ELF) dan bus 35 seater 
 Tiket kapal cepat Banda Aceh – Sabang (pp) kelas 

eksekutif full AC 
 Makan sesuai program (B/L/D) 
 Air Mineral 1 botol / hari / orang 
 Sertifikat Kilometer Nol Indonesia per-orang 
 Tiket masuk objek wisata dan parkir 
 Guide dan Sopir yang berpengalaman, untuk FIT 

(peserta 2-10 orang) sopir merangkap guide 
 

 
PAKET   TIDAK  TERMASUK :  

 Tiket Pesawat maupun bus dari kota 
asal ke Banda Aceh 

 Biaya porter di 
Bandara/terminal/pelabuhan 

 Asuransi perjalanan  
 Keliling Taman Bawah laut Rubiah 

dengan boat bottom glass atau 
snorkeling atau diving 

 Tips untuk guide dan sopir, disarankan 
minimal Rp.30.000/pax 

 

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 300.000 dari harga paket. 


