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DOMESTIC 06/BELITUNG
BELITUNG GATHERING
LOW SEASON
70

Day 1: Jakarta – Belitung
(Mie Belitung/L/D)
Pada hari yang telah ditentukan, anda akan berkumpul di Soekarno-Hatta Int’l Airport untuk melakukan
penerbangan menuju Belitung. Setibanya di Belitung, anda akan dijemput oleh perwakilan kami untuk
kemudian menikmati Welcome Breakfast Mie Belitung. Setelah itu city tour di Belitung hingga makan siang di
restoran lokal. Dilanjutkan dengan napak tilas film Laskar Pelangi dan Museum Owin Disbudpar Belitung
Timur. Dilanjutkan menuju desa Gantong mengunjungi replica SD Muhammadiyah Laskar Pelangi dan
Museum Kata Andrea Hirata. Dilanjutkan dengan menuju Kampoeng Ahok sebelum makan malam di
restoran lokal. Check in hotel untuk beristirahat.
Day 2: Belitung
(B/L/D)
Setelah makan pagi di hotel, anda akan diantar menuju Pantai Tanjung Kelayang yang menjadi salah satu
ikon sail Indonesia dengan hamparan pasir putih yang halus. Kita akan menjelajah pulau-pulau cantik seperti
Batu garuda, Pasir, Batu Berlayar, dan Lengkuas. Setelah itu, makan siang di Pulau Kepayang dan menuju
Pantai Laskar Pelangi Tanjung Tinggi. Kembali ke hotel untuk bersih-bersih kemudian diantar menuju
Lemadang untuk promnight dan pelepasan lampion. Kembali ke hotel untuk istirahat.
Day 3: Belitung - Jakarta
(B/L)
Hari terakhir Anda di Negeri Laskar Pelangi. Anda akan diajak untuk city tour ke Museum & Mini Zoo kota
Tanjung Pandan, Titik “NOL” kilometer, dan mengunjungi toko oleh – oleh khas Belitung. Makan Siang di
restoran lokal dan mengunjungi Rumah Adat Belitung. Berfoto stop di Danau Kaolin Biru dan diantar
menuju Bandara untuk melanjutkan penerbangan kembali Ke Jakarta. Trip Selesai

Harga per orang
Hotel

TWIN/TRIPLE SHARING

Maxone 3*

Rp 1.980.000,*Harga masih bisa berubah sebelum adanya pembookingan.

Harga Termasuk
1. Akomodasi Hotel untuk dua malam
2. Makan sesuai program
3. Transportasi selama perjalanan
4. Tour Guide
5. Airport Handling
6. Tipping
7. Free Banner
8. Free Snorkel Set
9. Free Tiket Masuk Museum Kata
10. Tiket masuk tempat wisata
11. Boat untuk tour pulau

Harga Tidak Termasuk
1. Tiket pesawat PP Jakarta-Belitung
2. Biaya Tour Leader dari Jakarta
3. Pengeluaran pribadi seperti laundry,
telepon, dll.
4. Optional tour di luar program
5. Tambahan Gala Dinner Spesial + Live
Entertainment
6. Fun Games/Team Building Rp
75.000/pax

12. Snack 1x sehari
13. Mie Belitung + Es Jeruk Kunci
14. Air Mineral selama Tour
15. P3K
16. Dokumentasi Video + Foto selama perjalanan
17. Drone di hari kedua
18. Foto underwater
19. Lampion

TERMS & CONDITIONS

1. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (Down Payment non-refundable) per peserta minimal
50% dari total harga.
2. Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa, dan asuransi perjalanan pribadi dapat berubah
sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan.
3. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), peserta bersedia memenui kelengkapan persyaratan dokumen sesuai
jadwal dan ketentuan dari pihak Kedutaan. Dan biaya visa tetap harus dilunasi walaupun visa tidak
disetujui oleh pihak Kedutaan.
4. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai dengan yang tercantum
di bagian harga tersebut di atas. Jika ada penambahan atau pengurangan peserta, Aira Tour berhak
untuk melakukan penghitungan ulang.
5. Acara perjalanan dapat berubah-ubah atau diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan
hotel di masing-masing kota/Negara. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang
berlangsung pameran/konferensi, atau hotel yang ditawarkan sedang penuh, maka akan diganti
dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat.
6. Apabila terjadi Force Majeur atau kondisi di luar kendali seperti: keilangan, kerusakan, gangguan,
keterlambatan sarana angkutan/transportasi, bencana alam, dll) yang dapat mempengaruhi acara tour,
maka acara tour akan diuba dan bersifat non-refundable (tidak dapat dikembalikan). Dan biaya tour
tidak termasuk segala pengeluaran tambaan yang disebabkan oleh Force Majeur.
7. Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.
8. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
9. Pengunduran diri/panda tanggal/panda acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan
biaya pembatalan, sbb:
- Setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (Non-refundable)
- 30-15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour
- 14-06 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour
- 05 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 100% dari biaya tour
10. Dengan membaya ang muka pendaftaran biaya tour, anda dianggap telah memahami dan menerima
syarat dan kondisi di atas. Syarat dan Kondisi tour selengkapnya berlaku sesuai dengan yang tertera di
dalam penawaran program Aira Tour.

