[BACKPACKER] PANTAI MALANG
SELATAN
ID : 2784
1 Hari 0 Malam
Jawa Timur
Itinerary
Hari Ke 1
10:11:23
Keindahan Pantai Malang Selatan yang terkenal bisa dinikmati dengan Paket One
Day Trip !
Dengan paket ini kalian bisa menikmati keindahan Pantai Malang Selatan dengan trip yang
dimulai pada pukul 06.00 WIB dan berakhir dengan menikmati sunset yang cantik di Pantai
Malang Selatan. Paket ini memberikan kemudahan bagi Anda untuk memilih pantai-pantai
yang ingin dikunjungi.
Anda juga bisa mengambil tambahan fasilitas dokumentasi untuk mendapatkan suasana trip
yang lebih berkesan dan diabadikan dalam bentuk foto/video. Kalian juga bebas menentukan
jumlah pantai yang ingin dikunjungi.
Start : Surabaya
Durasi : 06.00 - 18.00 WIB
Harga Paket :
Harga
2
3
4
5
6
7

Orang 555.000/orang
Orang 384.000/orang
Orang 297.500/orang
Orang 245.000/orang
Orang 212.000/orang
Orang 191.000/orang

Fasilitas :
Mobil
Driver
BBM
Tiket Masuk 2 Pantai
Parkir 2 Pantai
Snack dan Air Mineral
Catatan :
Dapat menentukan tanggal sesuai permintaan
Dapat menentukan destinasi pantai sesuai permintaan
Total destinasi pantai dibebaskan
Tiket Masuk include 2 pantai, jika lebih dari 2 pantai maka ditanggung peserta
Ada biaya tambahan jika bermalam (camping)
Ada biaya tambahan Rp.100.000 jika menambah guide/dokumentasi
(+) Harga sudah termasuk
guide
tips sopir / guide
tiket objek / atraksi
Informasi lain-lain

(-) Harga Tidak termasuk
tiket pesawat
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
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