3H2M Tubing Gua Pindul (SLKCCT3DJOG-G)
Tour Availability
03 Januari 2020 - 31 Maret 2020

Duration
3

Harga Mulai Dari
Rp.2.000.000,-

Detail Tour

BIAYA TOUR TERMASUK
Akomodasi 2 malam di hotel sesuai pilihan (Twin Share) termasuk sarapan pagi
Makan sesuai dengan yang tercantum di dalam jadwal rencana perjalanan
Transportasi AC standard pariwisata, termasuk kendaraan, BBM, supir, biaya tol dan parkir
selama acara tour (Private Tour)
Biaya masuk objek wisata yang dikunjungi, 2x Makan Siang di Local Restaurant

Lokal Guide
Penjemputan & pengantaran dari dan ke Bandara Adisucipto (JOG) / Stasiun Tugu

BIAYA TOUR TIDAK TERMASUK
Tiket pesawat, Airport tax, Fuel Surcharge dan asuransi perjalanan.
Biaya pengeluaran yang bersifat pribadi seperti : cuci pakaian, room service, makan dan
minum extra (diluar menu yang disediakan).
Biaya luggage check-in.
Porter hotel dan bandara.
Tipping guide & driver
Overweight charge / kelebihan berat bagasi.
Biaya-biaya lainnya yang tidak disebutkan diatas.

Syarat dan Kondisi
1. Biaya Tour di atas ialah berupa penawaran & belum ada reservasi apapun saat ini.
2. Biaya Tour di atas dalam mata uang Rupiah, dapat berubah sewaktu-waktu tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Pilihan Hotel tergantung ketersediaan saat reservasi. Jika fully booked, akan ditawarkan
hotel pengganti yang setaraf.
4. Biaya Tour di atas hanya berlaku untuk periode Low Season.
5. Untuk periode High/Peak Season (Hari Libur Nasional, Liburan Panjang, Idul Fitri, Natal &
Tahun Baru) akan dikenakan surcharge (biaya tambahan).
6. Tidak ada pengembalian uang untuk PAKET PERJALANAN yang DIBATALKAN (tidak
digunakan atau DIUBAH atas permintaan customer.
7. Susunan acara dapat berubah, jika kondisi/keadaan tidak memungkinkan.
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Itenerary Tour
Day 1 : ARRIVAL - BOROBUDUR - KOTAGEDE - MALIOBORO
Selamat Datang di Jogja, Anda kami jemput di Bandara Adisucipto / Stasiun Tugu, lalu
makan siang di Resto Lokal. Setelah itu mengunjungi salah satu dari 08 keajaiban dunia
Candi Borobudur, melihat proses pembuatan Batik, mengunjungi KOTA GEDE, melihat
proses pembuatan perak, batik home industry dan belanja di Malioboro. Setelah selesai,
Anda akan diantar menuju hotel untuk check in dan istirahat.
Makan :
Makan Siang

Transportasi :
Bus

Day 2 : GUA PINDUL - HUTAN PINUS PENGGER - SUNSET
TEBING BREKSI
Setelah sarapan pagi, anda akan menuju wilayah gunung kapur wonosari menyusuri bukit
patuk menikmati keindahan kota Jogja dari ketinggian, menikmati sensasi menyusuri sungai
di dalam gua dengan menggunakan ban besar dilengkapi dengan jaket pelampung yang
aman untuk segala usia – melihat keindahan dalam gua yang menyajikan stalaktit –
stalagmite hasil proses ribuan tahun dan masih tetap berlangsung sampai sekarang. Makan
siang dengan menu khas gunung kidul. Setelah itu mengunjungi Hutan Pinus Pengger dan
melihat keindahan sunset di Tebing Breksi. Setelah selesai, Anda akan kembali ke hotel
untuk istirahat/acara bebas.
Makan :
Makan Pagi, Makan Siang

Transportasi :
Bus

Day 3 : YOGYAKARTA - DEPARTURE
Setelah sarapan pagi dan check out, acara bebas, sampai waktunya kami antar kembali ke
Bandara Adisucipto / Stasiun Tugu.
Makan :
Makan Pagi

Transportasi :
Bus
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