
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

  STAY + PLAY 
 

 
Tanggal Keberangkatan Jun 15,25 / Jul 6,13,20,27 /  

Agus 3,10,17,24,31 / Sep 7,14,21,28 

 
JADWAL PERJALANAN 
Day 1/ - ARRIVAL – DERAWAN TOUR (MM) 

Tiba di Bandara Kalimarau Berau. Anda akan bertemu oleh team 
kami. Menuju Tanjung Batu dengan perjalanan darat kurang lebih 
2,5 jam. Setibanya di Tanjung Batu, anda akan melanjutkan 
perjalanan menuju Derawan dengan perjalanan laut kurang lebih 
20-30 menit. Tiba di Derawan check in, acara bebas. Jam 19:00 
anda akan dijemput oleh guide kami untuk makan malam di 
rumah makan lokal. Setelah makan malam, anda akan kembali ke 
penginapan dan istirahat. 

Day 2/ – SANGALAKI-KAKABAN-MARATUA  (MP,MS,MM)                                                                                                                    
Setelah sarapan pagi. Hari ini kita akan full day tour. Pulau yang 
akan kita kunjungi pertama kali yaitu Pulau Sangalaki. Adapun 
jarak tempuh menuju ke Pulau Sangalaki yaitu 30 menit. Tiba di 
Sangalaki, kita akan hunting manta ray apabila beruntung dan ke 
penangkaran tukik atau anak penyu. Setelah itu, kita akan 
menuju ke Pulau Kakaban dengan jarak tempuh 30 menit dari 
Pulau Sangalaki. Tiba di Kakaban, kita akan snorkeling di Danau 
ubur-ubur, snorkeling di Palung Kakaban. Makan siang box di 
Pulau Kakaban. Setelah makan siang kita akan ke Hidden lagoon 
untuk snorkeling (tergantung pasang surut air). Setelah itu, kita 
akan ke Maratua  untuk snorkeling dan foto-foto dengan 
pemandangan laut dan pantai yang sangat indah, yang kalau 
orang- orang bilang Maldivesnya Indonesia. Untuk menuju ke 
Maratua ini kita harus menempuh perjalanan laut kurang lebih 45 
menit dari Pulau Kakaban. Setelah dari Maratua kita akan 

bergeser ke satu tempat yaitu ke Goa Haji Mangku (tergantung 
pasang surut air). Goa Haji Mangku ini merupakan  kolam yang 
cukup besar dan adanya di bawah tanah. Goa Haji Mangku ini 
merupakan tempat uji nyali untuk melompat dari ketinggian 4 
meter ke dalam kolam yang dalamnya 15 meter. Setelah puas 
bermain dan lompat-lompatan di Goa Haji Mangku, kita akan 
kembali ke Derawan dengan lama perjalanan kurang lebih 1 jam 
dan acara bebas. Jam 19:00, anda akan dijemput oleh guide kami 
untuk makan malam di rumah makan lokal. Setelah makan malam, 
anda akan kembali ke penginapan dan istirahat. 

Day 3/ – GUSUNG SANGGALAU  (MP,MS,MM)                                                                                                                    
Setelah sarapan pagi. Hari ini kita akan ke Gusung Sanggalau. 
Gusung Sanggalau ini merupakan pantai dengan hamparan pasir 
nan putih dan panjang yang bisa kita kunjungi pada saat air surut. 
Setelah itu, kita akan snorkeling di sekitaran Derawan. Makan 
siang dan acara bebas. Jam 19:00, anda akan dijemput oleh guide 
kami untuk makan malam di rumah makan lokal. Setelah makan 
malam, anda akan kembali ke penginapan dan istirahat. 

Day 4/ – TRANSFER OUT (MP) 
Sarapan pagi. Check out dan anda akan diantar menuju Tanjung 
Batu (jarak tempuh 30 menit dari pulau Derawan). Setibanya di 
Tanjung Batu, anda akan melanjutkan perjalanan menuju Berau 
untuk pengantaran ke Bandara dengan lama perjalanan kurang 
lebih 2,5 jam. Trip selesai dan sampai bertemu di trip selanjutnya 
bersama Smailing Tour. 

Harga di hitung menggunakan RUPIAH per orang / Min. 2 orang 

HOTEL  HARGA PER ORANG 

IDAMAN COTTAGE 2,150,000  

WNA : extra charge Rp 500.000/pax 
Paket tour termasuk : 
- PPN 1% 
- Mobil antar jemput dari Bandara-Pelabuhan-Bandara 

(APV/Avanza, 1 mobil 5 org) 
- Speed boat selama tour 
- Akomodasi 3 malam di Idaman Cottage (AC, twin/triple 

share) 
- Program /acara tour dan Makan Pagi /Siang/Malam sesuai 

yang tercantum di brosur.  
- Tiket masuk objek wisata (Goa Haji Mangku, Sangalaki, 

Kakaban) 
- Guide local 
- Air mineral 

 
Paket tour tidak termasuk : 

- Pengeluaran pribadi lainnya 
- Tiket pesawat 
- Tipping (Rp 20.000/orang/hari) 
- Tiket masuk objek wisata Maratua apabila masuk ke 

resort (Rp 40.000/pax)  

- Asuransi perjalanan 

- Surcharge high season (25 Jun & 31 agus 2017) Rp 

350.000/pax untuk WNI; Rp 500.000/pax untuk WNA 

 

02 ORANG  

BERANGKAT 

 

 

HIGHLIGHT: 
Berenang dengan ubur-ubur + Hidden Lagoon + Goa Haji Mangku 

 

THE BEST 
EXPERIENCE 

(2 CAN GO) 


