HARI 01 : MEDAN – BANDA ACEH
Naik Bus keberangkatan menuju Banda Aceh. Tiba di Banda Aceh, besok pagi. Bermalam di BUS.
HARI 02 : BANDA ACEH – SABANG (MS, MM)
THE POINT /FREDDY/SETARAF
Menuju pelabuhan naik ferry tujuan Sabang. Tiba di Sabang berfoto bersama di taman I Love Sabang.
Makan siang. Check in Hotel. Istirahat. Menikmati suasana pantai di penginapan. Sore Anda akan
dibawa berbelanja aneka souvenir khas kota sabang dan menikmati aneka kuliner makanan khas
Sabang (makan malam dengan biaya Anda sendiri) dimana Anda akan dibawa mencoba kuliner
wisata Sabang yang terkenal Sate Gurita dan Ikan bakar.
HARI 03 : SABANG – PULAU RUBIAH ( MP, MS, MM)
THE POINT/FREDDY/SETARAF
Menikmati dengan puas Wisata Bahari di Pantai Iboih dan Pulau Rubiah, Bermain dipantai iboih,
Snorekling dipulau rubiah diantar jemput dengan speedboat, atau bisa juga bagi yang bisa diving atau
belajar diving bagi pemula (Diving dengan biaya Anda sendiri) Siang hari setelah rehat dan makan
siang akan dilanjutkan dengan wisata Tour Sabang. Tour sabang ini meliputi tempat-tempat wisata
yang ada pulau weh-sabang, meliputi antara lain:
Tugu Kilometer Nol (KM-0)
Tugu kilometer Nol sabang merupakan tugu tapal batas Indonesia yang sering disebut kita berapa
pada titik nol Indonesia bagian barat. Setelah mengunjungi tempat ini barulah anda akan memperoleh
sertifikat telah berkunjung ke titik nol sabang Indonesia.
Pantai Gapang
Pantai putih yang sunyi dan sepi ini mempunyai daya pesona tersendiri bagi para wisatawan.
Sabang Fair
Dilokasi sabang fair ini tempat menyaksikan sunset dari kota sabang yang sangat indah dan ditempat
ini juga menjadi tempat wisata buat warga kota dengan banyaknya tempat bermain untuk anak-anak
dan juga menjadi sentral kuliner khas sabang dimalam hari.
Pantai kasih
Pantai yang letaknya tak jauh dari kota ini mempunyai pemandangan yang menarik dan indah.
Pantai Anoi Hitam/Pasir Hitam
Pantai ini terasa unik karena mempunyai warna pasir yang berwarna hitam pekat dan memantulkan
sinar bila terkena sinar matahari yang terik.
Benteng Jepang
Benteng Jepang salah satu tempat favorit para pengunjung untuk bersantai dengan bukti sejarah
peninggalan jepang yang masih utuh terlihat terdiri dari beberapa bunker dan juga 1buah meriah besar
yang masih tertinggal disana, namun ditempat ini terdapat pemandangan lautan selat malaka yang
sangat indah. Kemudian kembali ke hotel dan Makan malam.
HARI 04 : SABANG – BANDA ACEH (MP, MS )
Selesai sarapan naik ferry menuju Banda Aceh. Tiba di Banda Aceh transfer city tour Banda Aceh :
Museum Tsunami, PLTD Apung, dan Pusat Souvenir. Siap makan siang naik bus menuju kembali
Medan. Tiba di Medan malam. SELESAI. Sampai berjumpa kembali di perjalanan SETIA WISATA
berikutnya
Harga Paket : Rp. 2.500.000,- /pax ( min 10 pax )
TERMASUK :
1. Tiket Bus Medan-Banda Aceh PP (Sempati/Pelangi)
4. Transportasi Van/Bus selama di Sabang & Banda Aceh
5. Tiket masuk sesuai intinerary di atas

TIDAK TERMASUK :
1. Biaya Pengeluran Pribadi
seperti : Porter, IDD Call dan
sebagainya.

6. Alat Snorkling, kacamata, fins lengkap dengan Pelampung
7. Kamera Underwater untuk dokumentasi Snorkling untuk
1 trip/jalan. Kami berikan dalam bentuk CD
8. Tipping untuk Guide + Supir

2. Botol minum selama
perjalanan
3. Paket Diving
4. Sertifikat 0 kilometer

NB: Harga tidak terikat dapat berubah sewaktu - waktu dan harga tersebut di atas tidak berlaku untuk
hari libur/merah/libur nasionaL

