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JAKARTA – MEDAN – TAMAN SIMALEM
Pagi hari ini berkumpul di bandara untuk melakukan penerbangan menuju Medan. Setibanya anda
akan disambut oleh pemandu wisata kami, Makan siang di restouran lokal. selesai makan siang
perjalanan kita lanjutkan menuju kota brastagi, selanjutnya peserta akan di bawa menuju Taman
ekowisata Simalem Resort yang berada dalam kawasan seluas 206 hektar pada ketinggian 1500 meter
diatas permukaan laut. Kawasan ini dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata di Sumatera Utara
yang menggabungkan konsep pertanian (agrowisata) dengan luas lebih dari 25 hektar dan kegiatan
ekowisata di dalam satu kawasan terpadu. Simalem dalam bahasa Batak Karo berarti sejuk dan
nyaman, sangat sesuai dengan alamnya. Panorama di Taman Simalem Resort sangat indah, berhawa
sejuk dan memiliki sudut pandang terbaik untuk melihat keindahan Danau Toba. Menginap di Taman
Simalem Resort.
Hotel : Taman Simalem Resort (*4) atau setaraf
Meals : Makan Siang, Makan Malam
TAMAN SIMALEM – DESA TONGGING – TAMAN SIMALEM
Bus
Setelah sarapan pagi di hotel, rombongan akan di ajak trekking ke TWIN WATERFALL, menikmati
udara hutan yang alami, ( apabila peserta mau ) dilanjutkan peserta akan di bawa ke One Tree Hill
dimana peserta bisa menikmati ke indahan danau toba dari puncak tertinggi di taman simalame.
Setelah selesai kembali ke hotel, Selanjutnya peserta menuju desa Tongging untuk makan siang di
desa tongging dengan menu ikan bakar, setelah puas makan siang peserta akan di bawa melihat
pesona air terjun sipiso-piso dari sebelah utara danau toba, setelah puas dilanjutkan perjalanan ke
taman simalem. Tiba di taman simalem selanjutnya peserta akan di bawa Agro Tour. Makan malam di
taman simalem, setelah makan malam acara bebas.
Hotel : Taman Simalem Resort (*4) atau setaraf
Meals : Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam
TAMAN SIMALEM – BRASTAGI - MEDAN
Bus
Setelah makan pagi dan check-out hotel. selanjutnya rombongan kembali ke kota Medan, dalam
perjalanan singgah di pasar tradisional Berastagi untuk membeli buah-buahan segar dan souvenir
setelah puas di lanjutkan perjalanan menuju kota medan dalam perjalanan kita akan mengunjungi
Taman Alam Lumbini yang merupakan replika tertinggi kedua setelah Burma dan merupakan Pagoda
yang tertinggi di Indonesia sehingga meraih rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) dengan kategori
Pagoda Tertinggi di Indonesia, tiba di kota medan peserta akan di bawa ke gereja valenkanni yang
merupakan sebuah gereja katolik yang dibangun dengan arsitektur mirip kuil-kuil di India atau IndoMogul menjadi salah satu daya tarik utama kota Medan selanjutnya peserta akan di bawa makan
siang di restouran local, setelah selesai makan siang peserta akan dibawa city tour kota medan seperti
mengunjungi istana maimon dan rumah tjong afie, sore hari peserta akan di bawa kuliner durian
pelawai / ucok durian ( biaya pribadi ) selesai kuliner durian peserta akan kita bawa makan malam
Dengan tema kuliner kota medan ( Biaya Pribadi ), peserta akan di bawa ke jalan semarang / Jl. Selat
panjang. Selanjutnya Check-in hotel.
Malam hari acara bebas.
Hotel : Karibia Boutique Hotel (*4) atau setaraf
Meals : Makan Pagi, Makan Siang
MEDAN – JAKARTA
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Setelah makan pagi dan check-out hotel, Anda akan diajak mengunjungi beberapa toko oleh-oleh
yang paling terkenal di kota Medan seperti Bika Ambon, Bolu Meranti, dan peserta akan di bawa ke
Markisa Noerlen dimana ini adalah tempat pembuatan marqisa tanpa bahan pengawet dan bisa
langsung melihat cara pembuatannya. Selanjutnya peserta akan diantar menuju Bandara Kuala Namu
untuk kembali ke Jakarta dengan membawa sejuta kenangan manis bersama TX TRAVEL. Terima kasih
atas partisipasi Anda, sampai jumpa pada acara tour kami lainnya.
Meals : Makan Pagi
Harga berlaku untuk minimum keberangkatan 10 peserta

DEPARTURE DATE
2020
MAR: 4,6,9,12,15,29
APR: 2,16,19,23

ADULT / CHILD
Twin / Triple Sharing

SINGLE SUPPLEMENT
1 Room / 1 Person

5,5 JUTA

2 JUTA

HARGA TERMASUK






Tiket Pesawat Domestik Pergi Pulang (Economy Class)
Airport Tax Jakarta
Bagasi 15kg
Akomodasi hotel 3* berdasarkan 1 kamar berdua atau
bertiga
 Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata
 Local Guide berpengalaman yang menemani selama tour

HARGA TIDAK TERMASUK








Tips untuk Guide & Driver Rp 100.000/pax
Tips Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll
Pengeluaran pribadi
Optional tour
PPN 1%
Biaya lain yang tidak termasuk di atas

Syarat dan Ketentuan :








Uang muka sebesar 3.000.000/orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan (non-refundable)
bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun.
Pelunasan paling lambat yaitu 14 hari sebelum keberangkatan.
Pembatalan :
 7 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan 100% dari harga tour.
 8-15 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan 75% dari harga tour.
 16-34 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan 50% dari harga tour.
Susunan acara/penerbangan/harga dapat berubah/naik sewaktu-waktu tergantung kondisi penerbangan
ataupun sisa seat yang tersedia dan juga biasanya harga akan naik bagi yang mendaftar tour mendekati
tanggal keberangkatan.
Harga/Jadwal Tour/Airport tax Int’l & Flight Insurance dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu.
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