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DINNER BARENG RUTH STEFANIE SPECIAL IMLEK,SURABAYA
Tahun Baru China atau lebih di kenal dengan sebutan IMLEK merupakan hari libur nasional yang tidak
lagi di khusus kan untuk warga Tionghoa saja, akan tetapi dalam perayaan imlek ini seluruh lapisan
masyarakat boleh mengikuti nya. Dan salah satu tradisi dalam perayaan imlek adalah makan malam
bersama.
Yuk sobat JP semua, jadikan perayaan Imlek di tahun 2018 ini, jadi lebih berkesan
bersama JadiPergi.com yang bekerjasama dengan selebgram Ruth Stefanie (@ruthhstefanie)
Acara ini dapat diikuti oleh follower, teman, saudara dan kenalan Ruth Stefanie, dan terbuka juga untuk
umum.
Acara ini akan diselenggarakan pada :
Hari : Sabtu, 24 Februari 2018
Jam : 19.00 s/d 21.00
Tempat : Palacio Resto (Chapel ) Surabaya Timur
(Alamat lengkap akan kami informasikan setelah reservasi, dan hanya yang memiliki bukti pemesanan
di JadiPergi yang dapat mengikuti acara ini)
Dengan IDR 299.000,- para sobat JP akan mendapat kan :
1. Makan malam & minum dengan menu :
Appetizer : Palacio creamy Fruit Salad
Main Course : Grill Chicken Steak with choice of Teriyaki Sauce
Dessert : Two Scoops Ice Cream , crispy tofu, onion ring
Drink : Ice Tea
2. Sesi foto dan selfie bersama dengan Ruth Stefanie
3. Kenalan dan ngobrol santai bersama Ruth Stefanie
Harga belum termasuk:
Transportasi dari dan ke tempat acara
Apa yang harus sobat JP persiapkan :
Baju bebas, santai bernuansa Imlek akan lebih baik
Dandan secantik & setampan mungkin, kapan lagi acara dinner bareng Stefanie.
Reservasi kami terima paling lambat 3 hari sebelumnya ( segera reservasi yaa sobat JP,
karena tempat terbatas ). tanggal 21 Februari 2018, sebelum jam 12.00 WIB.
Kami tunggu kedatangan para sobat JP semua di Palacio Resto.
(+) Harga sudah termasuk

(-) Harga Tidak termasuk
hotel
tiket pesawat
antar jemput pada drop point
guide
tips sopir / guide
tiket objek / atraksi

Informasi lain-lain
1.
2.
3.
4.
5.

Menggunakan pakaian dan alas kaki yang nyaman
Membawa perlengkapan topi, kacamata, sweater / jaket, lotion sun screen dll ( di musim panas )
Membawa perlengkapan payung, jaket dll ( di musim hujan )
Harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
Membawa obat-obat pribadi yang di perlukan.

Informasi Penting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mohon untuk tepat waktu agar program dapat berjalan lancar
Sediakan uang pecahan kecil untuk memudahkan pembayaran.
Untuk keamanan Bagasi di anjurkan di kunci dan beroda.
Mohon diperhatian perbedaan waktu masing2 kota tujuan
Mohon di perhatikan barang bawaan yang ada sesuai kebutuhan.
Mohon mengikuti prosedur dari masing-masing hotel yang sudah ada.
Di harapkan untuk mengikuti aturan di masing-masing lokasi yang di kunjungi dengan tertib.
Contoh: tidak memakai pakaian dengan warna terlarang spt di pantai selatan dll
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