RAFTING PROGO MAGELANG
ID : 1903
1 Hari 0 Malam
Jawa Tengah

Itinerary
Hari Ke 1
10:11:23
Nikmati di salah satu lokasi rafting terbaik di Indonesia. Progo Adventure Rafting, satu-satunya
rafting di dalam kompleks hotel bintang 5.
Lokasi nyaman dan strategis yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas standard hotel
bintang lima akan memudahkan Anda dan perusahaan Anda mengemas acara berlibur yang
mengesankan. Selamat datang di halaman PROGO RAFTING. Get wet, be Wild & have Fun.
Menyusuri sungai Progo yang eksotis PROGO RAFTING adalah Provider arung jeram pertama
di Magelang – Jawa Tengah yang merintis dan mengemas sungai Progo dan sungai Serayu
sebagai wahana wisata arung jeram. Pengalaman belasan tahun menangani ribuan pelanggan
dengan berbagai latar belakang budaya telah menempa PROGO RAFTING menjadi perusahaan
yang matang “melayani” baik dalam faktor KEAMANAN maupun kenyamanan setiap
pelanggan.
HARGA : IDR 190.000 / orang ( minimal 4 orang )
Paket Termasuk :
Professional Guide Perlengkapan (Boat, Life Jacket, Helm, Paddle,) Insurance, Mineral water ,
Certificate, Lunch, Kelapa Muda, Snack, Manddi, Transportasi, Souvenir - sticker Foto Selfie
dan transportasi dari hotel Puri Asri Magelang - PP

(+) Harga sudah termasuk
tips sopir / guide
tiket objek / atraksi

(-) Harga Tidak termasuk
tiket pesawat
guide
hotel
antar jemput pada drop point

Informasi lain-lain
1. Menggunakan pakaian dan alas kaki yang nyaman
2. Membawa perlengkapan topi, kacamata, sweater / jaket, lotion sun screen dll ( di musim
panas )
3. Membawa perlengkapan payung, jaket dll ( di musim hujan )
4. Harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
5. 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

Contoh: tidak memakai pakaian dengan warna terlarang spt di pantai selatan dll
Galeri Foto

Customer Support
Phone : 081-2222-39990
Email : support@jadipergi.com
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