Traguna Tour & Travel

WISATA 3 PULAU – MANADO MARINE SPORT 03H
Day-01 : TRANSFER IN &ndash; CITY TOUR (L/D)
Tiba di Airport Sam Ratulangi, peserta di jemput dan langsung menuju local restaurant untuk makan ikan bakar khas
Minahasa, dan selanjutnya langsung menuju hotel. Sore hari bersiap untuk mengikuti tour ; mengunjungi pusat kota
manado, melihat dari dekat Alun-alun jaman dahulu yang dibangung Oleh Raja Manado pada abad 14-15 Masehi,
Lokasi Ngopi tradisional terbesar di Manado, kampong china, pelataran Tugu peringatan perang dunia ke-2, dan
kawasan nongkrong ala orang Manado di Boulevard. Selesai tour langsung menuju local restaurant untuk makan
malam. Day-02 : WISATA 3 PULAU - MARINE SPORT (B/L/D)
Selesai acara makan pagi di hotel bersiap untuk menuju pulau LIHAGA yang terkenal dengan keindahan alam pasir
putih yang sangat indah dan menawan. Dan dalam perjalanan ke pulau Lihaga kita akan disuguhi dengan panorama
pantai dan karang Semenanjung kawasan paling Ujung Pulau Sulawesi bagian Utara, kadang kalau kita beruntung kita
dapat melihat sekawanan lumba-lumba yang sedang bermain. Tiba di pulau Lihaga peserta dapat bermain, berenang
dan berfoto ria, atau mencoba mengitari Pulau secara bersama-sama (pulaunya kecil dan mungil). Selanjutnya kita
akan menuju pulau SILADEN (dimana kita akan berhenti di pelabuhan siladen untuk memotret keindahan Pulau yang
berdekatan dengan pulau Bunaken, dgn Latar Belakang pulau Manado tua. Dan pulau terkahir yang kami akan kunjungi
adalah pulau BUNAKEN, yang terkenal dengan keindahan alam bawah laut dengan sejuta pesona ikan dan karang
yang berwarna-warni. (Pelayanan makan siang, disdiakan di local restaurant di bunaken). Sore hari kita akan berenang
atau menyelam. Selesai tour kembali ke Manado. Pelayanan makan malam disediakan di local restaurant. Day-03 :
TRANSFER OUT (B)
Selesai acara makan pagi di hotel dilanjutkan dengan acara bebas programe, dan selanjutnya diantar menuju airport.
HOTEL 02 03 04 05 06-07
PENINSULA

HOTEL

7.150.000.-

6.565.000.-

5.490.000.-

5.200.000.-

3.950.000.-

ARYADUTA

HOTEL

7.100.000.-

6.500.000.-

5.440.000.-

5.150.000.-

3.900.000.-

GRANPURI HOTEL
/QUALITY HOTEL MANADO
LION

HOTEL MANADO

TRAVELLO
MIRACLE

HOTEL
HOTEL

7.050.000.-

6.975.000.-

6.935.000.6.835.000.-

6.435.000.-

6.390.000.-

6.350.000.6.250.000.-

5.390.000.-

5.315.000.-

5.275.000.5.175.000.-

5.098.500.-

5.025.000.-

4.285.000.4.185.000.-

3.860.000.-

3.775.000.-

3.735.000.3.635.000.-

HARGA TERMASUK :

- Fyberboat executive, 400Hp Yamaha / 04 stroke outboard, GPS, FishFinder Navigations,
- 02 berth cabin (untuk relax), Softdrinks, Snack, Meals on boat, P3K dan Mineral water
- Alat snorkeling di Bunaken + Underwater camera lengkap dengan fotografernya
- Pelayanan makan sesuai programe
- Hotel akomodasi, transport tour, dan tour sesuai programe serta hotel.
- Handling service and tax HARGA BELUM TERMASUK :
- Tip untuk guide, sopir dan captain boatman
- Biaya lainya diluar programe, Optional Scuba Diving tour & Escolar Night Fishing tour

*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya

http://tragunatour.com
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