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Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh 
pelanggan, mitra dan karyawan PT. DARMAWISATA 
INDONESIA TOUR & TRAVEL yang telah memper-
cayakan setiap pelaksanaan produk - produk dan 
pelayanan PT. DARMAWISATA INDONESIA TOUR 
& TRAVEL. Rasa bangga dan salut kepada seluruh 
divisi yang telah bekerja keras dalam memasarkan 
produk yang ada, semoga segala upaya dan usaha 
tersebut di ridhoi dan dirahmati oleh Allah SWT, 
dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih.

Dalam usia yang masih relatif muda seluruh pro-
gram ini telah berhasil berjalan walau pun masih 
dalam tahap penyempurnaan disetiap divisi yang 

ada, dengan target penyebaran ke seluruh pelosok Nusantara bahkan 
sampai keluar negeri.

Dengan adanya system yang memadai serta di tunjang oleh tenaga- 
tenaga yang profesianal dalam bidangnya masing - masing, saya yakin 
akan mampu memberikan solusi serta pelayanan yang terbaik kepada 
seluruh pelanggan baik secara individu maupun secara team kerja.

Saya berharap agar seluruh team yang ada untuk selalu berjuang dan 
berdo’a serta memegang teguh komitmen untuk memberikan pelayanan 
serta servis yang terbaik kepada pelanggan agar dapat bersama - sama 
bisa merasakan kesuksesan sebagai team yang solid PT DARMAWISATA 
INDONESIA TOUR & TRAVEL.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Sambutan DIrektur

HuSIn, Se
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Indonesia Tour & Travel
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Gili GentinG & Gili KetapanG

Yang suka dengan pantai, pasir putih dan laut jernih pasti akan

bahagia bila bisa berkunjung ke Gili Genting dan Gili Ketapang.

Karena pemandangan dan kualitas biota lautnya yang indah dit-

ambah biaya pengeluaran yang hemat. Jadi ayo siapkan pera-

latan snorkling dan segera berangkat dia akhir pekan ini.

Pantai 9 Gili GentinG KabuPaten SumeneP

Akses menuju Gili Genting bisa di capai melalui Kota 
Sumenep di Pulau Madura. Jadi untuk perjalanan darat 
harus melalui Surabaya kemudian lanjut ke arah Madura 
menuju kota Sumenep yang berada di ujung Timur. Jarak 
tempuh darat antara 5-6 jam dalam kondisi lalu lintas 
normal. 

Snorkeling HeBat
Harga Hemat

info wisata
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info wisata

lau Gili Genting tersebut.

Selain itu, Pantai Sembilan 
ini sudah tak diragukan lagi dalam 
hal sajian pemandangan alam yang sangat 
memesona. Pasir pantainya yang berwarna 
putih bersih dengan gulungan ombak serta 
angin yang berhembus sepoi-sepoi sangat-
lah cocok untuk dinikmati bersama dengan 
keluarga maupun sahabat.

Bila ingin menginap, pengelola pantai 
sudah menyediakan home stay yang unik 
tepat berada diatas pantai. Hanya Rp 300 ri-
buan sudah bisa menikmati malam di pantai. 
Dan hebatnya harga makanan di Gili Genting 
cukup hemat tahun 2017 Lontong Lodeh de-
ngan telur rebus bulat cukup Rp 8 ribu saja.

Untuk menuju Gili Genting pelabuhan 
yang dituju adalah pelabuhan Saronggi, 
bukan pelabuhan kali Anget. Lokasi pelabu-
han Saronggi kira-kira 5 kilometer sebelum 
kota ambil arah ke kiri. Di pelabuhan Saronggi 
pengunjung bisa menitipkan kendaraan di 
rumah warga bila parkiran pelabuhan sudah 
penuh. Lama perjalanan 30 menit dengan 
biaya penyebrangan hanya Rp10ribu untuk 
satu kali jalan.

Di hamparan pasir putih Pantai Sembilan 
ini terdapat air laut yang terperangkap ke 
lingkaran cekungan. Genangan air laut dalam 
cekungan di tengah pasir putih itulah yang 
menjadi suatu keunikan tersendiri dibanding-
kan dengan pantai-pantai lain yang ada di pu-
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info wisata

Gili KetaPanG ProbolinGGo

Bila merasa perjalanan ke Sumenep di rasa jauh, 
lokasi snorkling hebat lainnya ada di Gili Ketapang 
Probolinggo. Dari Surabaya bisa ditempuh dengan 
3 jam saja, lebih dekat bila mempunyai waktu yang 
sempit untuk berlibur. Dari pelabuhan Tembaga 
Probolinggo, Gili Ketapang bisa ditempuh selama 30 
menit.

Untuk paket snorkeling di Gili Ketapang bisa di 
beli juga di pelabuhan probolinggo dengan harga 
yang lebih hemat dibawah Rp100ribu termasuk 
makan, tiket penyebrangan, foto under water, dan 
alat snorkeling. Namun bila sudah mempunyai 
peralatan sendiri atau hanya sekedar ingin menikmati 
keindahan pantai. Bisa langsung menyebrang dengan 
biaya Rp10 ribu sekali jalannya.

Di bagian Timur dan Selatan Gili Ketapang mem-
bentang pasir putih yang luas tanpa polusi dan terce-
mar. Warna laut jernih kebiru-biruan saat laut tenang, pengunjung bisa 
Snorkeling dengan menikmati pemandangan Bunga Batu Karang yang 
indah dan berbagai jenis ikan hias berwarna warni
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info wisata

Finding Nemo Snor-
keling menjadi kegiatan 
yang istimewa bagi wisa-
tawan, spot foto Finding 
Nemo di Gili Ketapang 
Probolinggo ini cukup 
banyak yang beredar di 
Instagram dan menjadi 
bahan perbincangan 
hangat. Sangat indah, 
apalagi bisa berselfie 
bersama ikan Nemo yang 
bagus banget. Inilah yang 
menjadikan wisatawan 
tertarik untuk mengun-
jungi wisata ini.

Pulau Gili Ketapang 
juga menyediakan 
tempat Berkemping bagi 
para pengunjung yang 
ingin bermalam di pantai 
dengan menikmati bakar 
ikan sengar tangkapan 
para nelayan. Ditambah 
dengan tiupan semilir 
angin pantai dan iringian 
alunan ombak. 
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FaveHotel Braga
Lokasinya terletak di dalam mall 
Citywalk Braga, salah satu pusat 
kunjungan di Bandung. Akses mudah 
menjelajahi Jalan Braga yang khas 
dengan nuansa ‘lama’ juga kuliner 
aneka rupa. 
Harga Mulai Rp 278.000,-

Samara Hotel
Kolam renang yang ekstra luas dan 
lingkungan asri. Dari hotel ini pen-
gunjung bisa menikmati panorama 

Gunung Panderman yang indah. Ada 
pilihan room atau villa dan dekat 

dengan semua tempat wisata di Batu. 
Sangat instagramable. 

Harga Mulai Rp 448.000,-

HarriS CiumBuleuit
Terletak di wilayah Bandung Utara, 
Sekitar 30 menit dari Bandara, 
15 menit dari Stasiun Kereta Api 
Bandung dan 5 menit berjalan kaki 
ke Universitas Parahyangan (UNPAR). 
Pemandangan luar biasa dari kolam 
renang di lantai atas. 
Harga Mulai Rp 565.500,-

Golden tulip HollanD
Hampir keseluruhan desain, baik 

eksterior maupun interior hotel ini 
berkonsep modern. Dilengkapi den-
gan tempat spa mewah dan sauna. 

Pemandangan alam, seperti Gunung 
Panderman bisa dilihat lebih dekat 

dari sini. 
Harga Mulai Rp 800.000,-

7DI
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edukasi hotel

Jakarta

malang

Century park Senayan
Berada di samping Plaza Senayan 
dan Pintu 1 Kompleks Gelora 
Bung Karno. Sangat strategis 
untuk perjalanan bisnis atau ber-
libur di Jakarta. Kuliner lezat dan 
legen daris juga banyak tersedia di 
sekitar hotel.
Harga Mulai Rp 1.010.000,-

merlynn Park
Hotel Dengan Citra Rasa Khas 
Asia Terbaik di Jakarta Pusat. Di-
sain bak kota Shang Hai di perten-
gahan tahun 1920-an, memiliki 
kombinasi lantai granit hitam 
dan merah serta dicat dengan cat 
hitam dan emas. 
Harga Mulai Rp 728.000,-

HarriS FX SuDirman
Berada di pusat kota menyuguh-
kan keindahan kota metropolitan 
yang dapat dinikmati pengunjung 
dari dalam maupun luar ruangan. 
Untuk penggemar JKT48 ting-
gal berjalan kaki untuk menuju 
Teater JKT48. 
Harga Mulai Rp 852.000,-

boroBuDur
Berada di sam ping lap. Banteng, satu blok dari 
kompleks Monas dan masjid Istiqlal. Hotel Mewah 
dengan Taman & Fasilitas Rekreasi Terluas di 
Jakarta Pusat. Harga Mulai Rp 1.380.000,-

HarriS malang
Terletak di pinggir kota Malang. Akses cepat ke 
Batu dan Malang Kota. Tersedia kolam renang 
dewasa dan anak serta Children centre. Sangat 
nyaman untuk keluarga. Harga Mulai Rp 504.000,-

Sari pan PaCifiC
Hanya beberapa ratus meter dari stasiun Gambir, 
Plaza Semanggi dan Jakarta International Expo 
hanya berjarak 3 km dari hotel. 
Harga Mulai Rp 1.213.000,-

atria malang
Terletak di salah satu jalan utama di kota Malang & 
poros utama menuju Surabaya. Dekat dengan 
Ban-dara A Rahman Saleh. Restoran Canti n g 
punya masakan lezat, Harga Mulai Rp 634.000,-
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SuraBaya

yoGyakarta

G Suite
Buat kamu yang Suka hiburan dan 
entertaimen bisa menginap disini. 
Terdapat bar dan resto yang me-
narik di dalam hotel. 5 menit dari 
Stasiun Gubeng. 
Harga Mulai Rp 355.000,-

Fave rungkut
Berada dalam satu kawasan 
dengan Trans Mart Surabaya, 15 
menit menuju bandara Juanda. 
Mempunyai fasilitas kolam 
renang yang aman untuk anak-
anak. Harga Mulai Rp 246.000,-

pop GubenG
Berada di kawasan Gubeng di 
tengah Kota Surabaya, 5 menit 
dari stasiun Gubeng, dekat den-
gan sentra kuliner Genteng dan 
kawasan hiburan Tunjungan. 
Harga Mulai Rp 308.000,-

HarriS guBeng
Bintang 4, Berada di kawasan Gubeng di tengah 
Kota Surabaya, 5 menit dari stasiun Gubeng, dekat 
dengan sentra kuliner Genteng dan kawasan 
hiburan Tunjungan. Harga Mulai Rp 529.000,-

d Senopati malioBoro
Harga terjangkau dengan fasilitas terbaik & dekat 
dengan Malioboro. 5 menit jalan kaki ke Taman 
pintar dan Malioboro. Terdapat kolem renang yang 
aman untuk anak-anak. Harga Mulai Rp 453.000,-

SHeraton SuraBaya
Bintang 5, Satu kompleks dengan tunjungan Plaza 
mall, berada tepat di jantung kota surabaya. Dekat 
dengan sntra kuliner dan pusat oleh-oleh. Harga 
Mulai Rp 1.230.000.-

CryStal lotuS
Terletak di kawasan strategis Sinduadi. 5 Menit 
jalan kaki menuju Jogja City Mall. Terdapat kolam 
renang yang aman untuk anak-anak. 
Harga Mulai Rp 488.000,-
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Paket Reguler 
(min 6 orang) Rp.1.500.000,-
Fasilitas :
1.  Transport dari Surabaya – Jepara PP.
2.  Tiket Kapal Bahari Ekspress PP.
3.  Transportasi ke penginapan dan selama wisata
4.  Biaya penginapan homestay selama 3 hari 
 2 malam.
5.  Makan sesuai jadwal acara ( total 8x makan ). 
6.  Bakar Ikan & Cumi 1x.
7.  Tiket selama mengunjungi tempat-tempat wisata.
8.  Sewa Kapal selama wisata 2 hari.
9.  Sewa Alat alat Snorkeling dan Pelampung 2 hari
10.  Dokumentasi upwater dan underwater (copy file 

Flash Disk 4 GB).
12.  Mineral water.
13.  Alat alat P3K.

NOTE :
1.  Upgrade bahari ekspress vip class Rp.80.000,-.
2.  Jadwal program reguler Jumat-Minggu, Sabtu-

Senin, Senin-Rabu.

KARIMUN 
JAWA

Eksotika Kepulauan 

reguler

DI 10

* harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.



Eksotika Kepulauan 

Berlokasi di Utara Kabupaten Jepara, 
kepulauan karimun jawa bisa di 
kunjungi menggunakan transportasi 

kapal laut dari pelabuhan Tanjung Mas 
Semarang maupun Pelabuhan Jepara. Un-
tuk perjalanan menggunakan kapal cepat 
dengan waktu sekitar 3 jam. Sedangkan 
untuk kapal ferry bisa dengan waktu sekitar 
6 jam.

Perjalanan hari ke-1 setelah 
menempuh perjalanan laut 
langsung menuju pengina-
pan/home stay yang tersedia 
disana. Dilanjutkan dengan 
makan malam dan istirahat

HARI KE-1

Pada hari ke-2, setelah makan pagi per-
jalanan langsung menuju Pulau Menjangan 
Kecil dengan aktifitas snorkeling dan pastinya 
foto2 untuk kenangan. Terumbu karang 
foliase berbentuk daun cantik di antara ham-
paran staghorn coral sangat mempesona di 
perairan Pulau Menjangan Kecil

Puas di Menjangan kecil, wisata bergeser 
ke Pulau Cemara Besar. Disini Pulau 
Cemara Besar adalah surga yang nyaris 
hilang dan terlupakan. 

HARI KE-2

reguler
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Masuk hari Hari ke-3 setelah makan pagi 
perjalanan berlanjut menuju Menjangan 
Kecil kemudian Cemara Besar, setelah itu 
persiapan pulang menuju dermaga.

HARI KE-3

DI 12

Pulau Tengah.

Penangkaran Hiu

Air laut jernih, terumbu karang indah, 
ikan buntal lucu, pantai berpasir putih dan 
hutan cemara yang seolah menggoda kita 
untuk menjelajahinya menjadi pesona yang 
sulit diabaikan. 

Setelah makan siang perjalanan berlanjut 
untuk menikmati Terumbu karang Gosong, 
kemudian menuju Menjangan Besar meli-
hat penangkaran Hiu. Jelang sore sambil 
menikmati Sunset kembali ke Pulau Besar 
Karimun untuk makan malam.

reguler

TIPS:
1.  Membawa baju renang, sun-

block, kaca mata hitam, topi : 
Lokasi yang akan dikunjungi selu-
ruhnya di wilayah pesisir dengan 
sinar matahari yang penuh, jadi 
bawa perlengkapan untuk keny-
amanan dalam kondisi tersebut. 
Baju renang lebih disarankan 
saat masuk kedalam air. Selain 
lebih nyaman, pakaian renang 
basah  jauh lebih ringan dibawa. 

2.  Bawa Lampu Penerang :  Jarin-
gan listrik yang tersedia hanya 
generator set (genset) yang hidup 
saat menjelang petang. Jadi di 
sarankan membawa alat penerang 
pribadi untuk kondisi darurat

3.  Lotion Anti Nyamuk : Daerah pesi-
sir jadi lingkungan sangat nyaman 
untuk perkembangan nyamuk, jadi 
lotion anti nyamuk wajib di oleskan 
terutama ketika keluar ruangan 
saat malam hari.

4.  Perhatikan Musim : Banyak kisah 
wisatawan yang terjebak di pulau 
Karimun Jawa, hingga lebih 
dari 10 hari di karenakan tidak 
beroperasinya kapal akibat cuaca 
buruk. Jadi perhatikan cuca sebe-
lum berangkat, beri tanda merah 
pada bulan Juli hingga Agustus. 
Pada waktu tersebut, ketinggian  
air laut di Samudera indonesia 
mencapai puncak tertinggi.
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hotelDarmawisata
Kargo

Dibutuhkan
agen

dengan komisi

PT Darmawisata Indonesia terus melakukan pengembangan layanan bisnis untuk terus 
membantu Agen Mitra Darmawisata mendapatkan keuntungan maksimal dan pelayanan yang 
Prima. Dari semangat tersebut kami kembangkan Divisi Baru dengan nama DARMAWISATA 
KARGO. Layanan pengiriman paket dan dokumen melalui udara untuk jangkauan seluruh daerah 
di Indonesia.

Kita ketahui bersama bahwa seiring perkembangan jaman yang semakin praktis dan digital. 
Mobilisasi manusia jadi semakin rendah sehingga banyak dibutuhkan layanan yang mencakup 
jasa untuk melakukan pengiriman barang maupun dokumen. Jumlah pengiriman barang dan 
dokumen semakin hari semakin banyak. 

Darmawisata Kargo memberikan Kecepatan, Ketepatan dan Kemudahan di bidang pengiri-
man paket dan dokumen. Sehingga Agen dan Mitra darmawisata akan lebih mudah untuk 
mengembangkan usaha dan menarik pelanggan Dokumen dan Paket.

InformasI LebIh Lanjut hubungI 
tIm DarmawIsata Kargo:

YoYoK   081 135 49 088
ronaLD  081 133 00 656
angga  081 131 69 222

081 133 27 888 /
081 132 10 111

Hotline   031 - 5957 888

mantap

Untuk Menjadi Agen Darmawisata Kargo, syaratnya sangat mudah:
1.  Isi form pendaftaran di web Darmawisata.
2.  Tunggu konfirmasi dari Darmawisata.
3.  Buka banner/tulisan menerima pengiriman paket di Kounter.
4.  Menerima Paket/Dokumen dari Pelanggan.
5.  Buat Nomor Resi.
6.  Kemas Paket/ Dokumen.
7.  Paket / Dokumen akan diambil oleh Tim Darmawisata Kargo di 

tiap Konter Agen.
8.  Paket dan Dokumen akan langsung dikirim ke alamat tujuan.
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TikeT kapal pelNi ONliNe di 

darmawisaTa

Proses reservasi sangat mudah, agen bisa langsung me-
milih rute pelayaran sesuai permintaan, isi data penumpang, 
cek kembali dan selanjutnya bisa ISSUED langsung. Untuk 

proses reservasinya sebagai berikut: 

1. Klik Tiket > Tiket Kapal PELNI.

2. Pilih Rute Perjalanan (Kota atau Pelabuhan).

3. Pilih Jumlah penumpang dan status penumpang (Laki 
Perempuan, Dewasa, Anak, Bayi).

4. Isi Identitas Pemesan Tiket (Bukan identitas penumpang).

5. Selanjutnya Isi data Penumpang.

6. Cek Reservasi untuk Rute Keberangkatan, Tujuan, tang-
gal Keberangkatan dan nama Penumpang.

7. ISSUED.

Tiket Kapal PELNI saat ini bisa dibeli secara online di Darmawisata In-
donesia. Lebih Mudah, lebih hemat, tanpa harus ke Kantor PELNI. Agen 
hanya perlu menukarkan kode Booking Tiket PELNI ke Kantor Pelni 
maksimal 3 jam sebelum keberangkatan.
l Melayani semua rute PELNI.
l Reservasi Online.
l Booking dan Issued sendiri.
l Tiket asli ditukar di kantor Pelni sebelum keberangkatan.
l Penukaran maksimal 3 jam sebelum keberangkatan.
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Hari 1
• Pukul 23.00wib berangkat dari Sura-

baya menuju Bromo.

Hari 2
• Pukul 03.00wib tiba di Bromo, coffe

break langsung berangkat menuju 
Penanjakan untuk menyaksikan ma-
tahari terbit

• Pukul 06.00wib Dilanjutkan dengan
mendaki Gunung Bromo untuk 
menyaksikan keindahan kawah 
Gunung Bromo

Fasilitas :
• Bus Pariwisata Full AC, TV,

VCD,Reclining Seat (menyesuai-
kan dengan jumlah peserta)

• Makan sesuai jadwal acara (2x
makan)

• Tiket masuk obyek wisata
• Lokal transport di Gunung

Bromo (Jeep)
• Tour Leader & guide local yang

berpengalaman
• Asuransi
• Perlengkapan rafting
• Makan siang prasmanan
• Snack + minum
• Air mineral

GUNUNG BROMO 
+

RAFTING 

• Pukul 08.00wib Makan pagi di 
lokal resto, kemudian menuju 
Rafting

• Pukul 09:00wib perserta mulai
melakukan kegiatan rafting. Lebar
sungai rata-rata 5-20 meter dan ke-
dalaman air kurang lebih 1-3 meter.
Jarak pengarungan dari Start-
Finish kurang lebih 12 kilometer
selama 3,5 jam.

• Pukul 13:00wib peserta makan siang
prasmanan menu tradisional.

• Pukul 14:00wib acara bebas, foto-
foto jalan-jalan dll.

• Pukul 15:00wib peserta berkumpul
lagi untuk persiapan pulang.

• Pukul 17.00wib Peserta tiba di
Surabaya.

PAKET 
2 HARI 

1 MALAM

DI 15

Rp.900.000,- /pax
min 5 orang*

* harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.



Panduan Tiket
edukasi

www.darmawisataindonesia.co.id jadi 
web unik yang menyediakan pembelian 
tiket pesawat seluruh maskapai domes-
tik secara real time melalui jalur online. 
Hanya dengan satu alamat website pen-
gunjung bisa langsung melakukan tran-
saksi pembelian tiket mulai dari proses 
melihat jadwal, booking, issued hingga 
print langsung tiket resmi maskapai.

Dengan menjadi member/agen maka 
secara otomatis segala kelebihan agen 
resmi maskapai bisa langsung dinikmati 
seperti komisi harga tiket hingga 100%, 
informasi promo, pemilihan jadwal dan 
harga tiket yang fleksibel, sampai refund 
tiket yang cepat.

Sangat cocok untuk anda yang punya 
mobilitas tinggi, karena dengan menjadi 
member/agen di www.darmawisataindo-
nesia.co.id sama dengan memiliki asisten 

pribadi untuk aktifitas penerbangan. 
Selain itu, sangat bagus untuk pengem-
bangan wirausaha di bidang penjualan 
tiket, karena margin keuntungan yang 
di tawarkan lebih besar. Pasalnya harga 
yang muncul langsung dari maskapai 
alias tangan pertama, bukan dari sub 
agen. 

Untuk menjadi member/agen www.dar-
mawisataindonesia.co.id tidak di pungut 
biaya sepeser pun. Jadi kelebihan yang 
di berikan bisa di nikmati secara gratis 
tanpa syarat dan ketentuan di belakan-
gnya. Namun dengan sistem website 
jelas dan wajib bagi member/agen untuk 
memiliki jaringan internet baik melalui 
PC/komputer atau melalui Tablet.

Mengatur jadwal penerbangan bisa 
dilakukan kapanpun dan dimanapun 
melalui www.darmawisataindonesia.co.id

www.darmawisataindonesia.co.id
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cara registrasi :

cara deposit :

cara booking dan issued tiket :

1 2

1 2
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1 2

BNI  : 5000655553 a/n PT DARMAWISATA INDONESIA
BCA  : 6155100111 a/n PT DARMAWISATA INDONESIA
MANDIRI  :  1410012728143 a/n PT DARMAWISATA INDONESIA
BRI  :  009601003089301  a/n PT DARMAWISATA INDONESIA
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Bersama CEO PATA Chapter 
Indonesia, Mr Purnomo (tengah)

Bersama Wakil Ketua MPR 2014 - 2019 
Mr EE Mangindaan (Tengah)



Darmawisata Indonesia Tour 
&Travel menyediakan trans-
portasi baik untuk segala 

kebutuhan. Dilengkapi dengan 
kendaraan yang lolos quality control 
& melakukan perawatan secara rutin 
demi memberikan kelancaran, kea-
manan & kenyamanan bagi pelang-
gan. Seluruh kendaraan dari Divisi 
Transportasi Darmawisata Indonesia 
Tour &Travel harus melewati standart 
kendaraan prima yang ketat. Perawa-
tan kebersihan & kelengkapan unit 

dimanapun pelanggan berada 
jadi prioritas kami.

transport

Kenyamanan Bepergian 
Darmawisata Indonesia 
TRANSPORT



Kami melayani kebutuhaan 
Transportasi Seperti:
a. Rental Mobil Dengan Sopir untuk 
 Segala kebutuhan dan tujuan.
 - Mobil Niaga (Pick Up,Truk, dll)
 - Mobil Pribadi (Avanza, Xenia, 
   Ertiga, Innova, APV, dll)
 - Mobil Mewah (Alpahard, Camry, BMW, 
   Mercedes Benz, dll) 
b. Kontrak jangka panjang  Mobil 
 Branding.
c. Armada Bus Pariwisata Dengan 
 Fasilitas Lengkap

-  Big Bus 
-  Mediumbus 
-  Mikrobus (Hiace, Pregio, ELF)
- Kapasitas tempat duduk mulai 
 14 seat(mikrobus) – 59 (big bus)
-  Fasilitas AC, Toilet, Recleaning Seat,  
 LCD TV, Karaoke, Smoking  Area,   
 Wifi, Bantal selimut.

transport



Pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan 
Umrah maupun Haji jadi impian 
setiap umat muslim di Dunia. Kami 

dari DARMAWISATA hadir dengan Divisi 
Umrah untuk melayani perjalanan religi 
anda baik Umroh maupun Haji. Kami me
la yani perjalanan ibadah Umrah mulai dari 
pengurusan dokumen perjalanan, meleng
kapi peralatan, mencari akomodasi terbaik 
mulai dari tiket pesawat hingga hotel terbaik.

Kami juga akan memberikan bimbingan 
ibadah secara terusmenerus mulai be
rang  kat  dari Indonesia, selama di Tanah 
Suci hingga kembali lagi ke tanah air. 
Semuanya kami berikan dengan tulus 
ikhlas untuk ibadah Umrah yang “Mudah, 
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Jadwal Perjalanan Umrah

Amanah dan Mustajabah”. 
Kami menjadi salah satu penyelenggara 

ibadah Umrah yang sudah mengantongi 
Penyelenggara Perjalanan Izin Umroh 
(PPIU) NO : 119 Tahun 2016. Jadi 
tidak perlu khawatir tentang pelayanan 
dan layanan yang kami tawarkan. Karena 
semuanya sudah sesuai dengan standar 
pemerintah. 

Bahkan kami berikan Thawaf 3 kali 
selama perjalanan tanpa harus membayar 
lebih mahal. Kami menggunakan 
Maskapai yang memiliki layanan 
berkualitas untuk mengantar perjalanan 
anda. Kami memilih Saudi Arabia Airlines, 
Garuda Indonesia, dan Singapore Airlines.

umroh

Umroh Bersama 
Darmawisata Indonesia

Hari 01 Surabaya – Madinah
Berkumpul di Bandara Internasional Juan
da, 4 jam sebelum keberangkatan
•	 Menggunakan Saudi Airlines langsung 

menuju Madinah, Tiba di Madinah 
menuju hotel 

•	 Menggunakan Singapore Airlines transit 
Singapore menuju Jeddah, Tiba di Jed
dah langsung menuju hotel di Madinah

Check in hotel kemudian istirahat

Hari 02 Madinah
Ziarah Masjid Nabawi mengunjungi:  

Makam baqi’, Makam Rosulullah, Roud
loh, Museum Asmaul husna, Museum 
Alqur’an, dan Museum Rosulullah

Hari 03 Madinah
Ziarah Masjid Nabawi mengunjungi:  Mas
jid Qiblatain, Jabal Uhud / Makam para 
Syuhada Uhud, Pasar Kurma, Percetakan 
Alqur’an dan Jabal magnet (Optional). 

Hari 04 Madinah - Makkah
check out hotel  lanjut ke Mekkah ambil 
miqot di Bier Ali. Dilanjutkan Umroh-I 
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Jadwal Keberangkatan
Paket 09 Hari
•	Paket Silver (Minggu 2 & 4)
Maskapai: Saudi Arabia / Singapore 
Nov 2017-April 2018
•	Paket Gold (Minggu 2 & 4)
Maskapai: Saudi Arabia
Nov 2017-April 2018

Paket 13 Hari
•	Paket Silver (Minggu 2 & 4)
Maskapai: Saudi Arabia / Singapore 
Nov 2017-April 2018
•	Paket Gold (Minggu 2 & 4)
Maskapai: Saudi Arabia
Nov 2017-April 2018

Harga Umroh &
Akomodasi Hotel
Paket Bintang3 Start Rp 22 Juta
•	 Makkah: Saraya Iman, Setaraf:  

Al Marsa/Burj Sultan 200 M dari 
Masjidil Haram.

•	 Madinah: Al-Saha / Shourfah, 
Setaraf: Mabarak Madinah 100 
M dari Masjid Nabawi.

Paket Bintang4 Start Rp 27 juta
•	 Makkah: Rayyana Ajyad, Setaraf: 

Azka Sofa 100 M dari Masjidil 
Haram.

•	 Madinah: Al-Saha, Setaraf: 
Mabarak Madinah 100 M dari 
Masjid Nabawi.

Paket Bintang5 Start Rp 32 Juta
•	 Makkah: Alsafwa Orchid, Setaraf: 

Dar Eiman / Dar Ghufron 20 M 
dari Masjidil Haram

•	 Madinah: Arac Aqeeq Millenium 
20 M dari Masjid Nabawi

Hari 05 Makkah
Acara Bebas / Full Ibadah Masjidil Ha-
ram (perbanyak I’tikaf, tadarus, taha-
jud dsb)

Hari 06 Makkah
Ziarah Makkah mengunjungi: Jabal Nur, 
Jabal Tsur, Arafah / Jabal Rahmah, Mina, 
Muzdalifah, lalu dilanjutkan mengambil 
miqot di Ji’ronah, Umrah-II

Hari 07 Makkah
Ziarah Makkah mengunjungi: Museum 

Kiswah, Peternakan Onta, Masjid Hudaibi-
yah untuk mengambil Miqot, Umrah-III. 
Acara Bebas / Full Ibadah Masjidil Haram 
(perbanyak I’tikaf, tadarus, tahajud

Hari 08 Makkah - Jeddah
Thawaf Wada’ bersama. Check out hotel 
dan menuju Jeddah untuk City Tour dan 
Shopping. Menuju Airport untuk pulang ke 
Tanah Air 

Hari 09 Jeddah - Jakarta
Tiba di Bandara Juanda Surabaya
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Biaya lainnya:
1.  Paspor (bila belum memiliki)
2. Vaksin Meningitis
3.  Surat mahram (wanita bepergian 

sendiri usia kurang dari 45 thn) 
Rp300,000/orang

Tata Cara Pendaftaran & Dokumen
•	 Pasport yang masih berlaku mini

mal 7 ( tujuh bulan sebelum ke
berangkatan ) 

•	 Nama di Pasport minimal 3 suku kata 
misal : Mochamad Isnan Matdullah

•	 Pas foto berwarna, latar belakang 
putih, wajah di close up 80 % uku
ran : 4x6 ( 10 lembar ) dan 3 x 4 ( 
2 lembar )

•	 Buku Kuning suntikan meningitis
•	 Foto copy KTP
•	 Foto copy Kartu Keluarga
•	 Foto copy buku nikah (bagi suami istri)/

Foto copy akte lahir (bagi anakanak) 

Sistem Pembayaran Dan 
Bank- Bank Yang Ditunjuk 
•	 Membayar deposit sejumlah Rp 5 

juta (lima juta rupiah)  per orang 
via Cash atau transfer 

•	 Pembayaran dilakukan : cash ke Kantor 
/ transfer ke bank bank yang ditunjuk

•	 Menyerahkan bukti transfer bank 
untuk ditukarkan dengan kuitansi

•	 Pembayaran dengan Rupiah akan 
dikonversikan dengan kurs yang 
berlaku pada saat penyetoran di
mana kurs yang berlaku akan di
tentukan oleh pihak TRAVEL  

•	 Pelunasan maksimal 1 bulan (30 
hari) sebelum keberangkatan.

Rekening Rupiah / IDR 
PT Darmawisata Indonesia 
•					BCA IDR      :   6155.1001.11
•	 Mandiri IDR  :   141.001.272.8143
Rekening Dollar / USD 
PT Darmawisata Indonesia
•	 BCA USD      :  6155.1171.11
•	 Mandiri USD  :  141.001.272.8168

Biaya Termasuk 
•	 Perlengkapan Umroh dan handling 

Airport Internasional
•	 Tiket all economy class pp
•	 Akomodasi, Makan 3 x sehari
•	 Transportasi : bus AC
•	 Ziarah Makkah & Madinah
•	 Guide, Air Zamzam @ 5 liter

Biaya Tidak Termasuk 
•	 Tiket domestik : Daerah  Surabaya 

 Daerah 
•	 Extra bill : laundry, telp, tour diluar 

schedule
•	 Overweight : Internasional dan 
      domestic
•	 Biaya biaya yang tidak disebutkan

*  Menerima request sesuai budget min
imal 25 PAX

*  Apabila VISA tidak keluar dari pihak 
kedutaan Saudi Arabia maka biaya 
akan dikembalikan 
se pe nuhnya 

*  Jadwal ber ubah 
se  wak tuwak tu 
mengikuti jadwal 
p e n e r 
bangan 
m a s  
kapai
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hotel

G Suite Hotel Surabaya

Room &
EntERtainmEnt
Layanan hotel sudah dipastikan akan mengutamakan pelayanan dan tentun-
ya kualitas kenyamanan dari kamar. Dan itu sudah hal yang harus dilakukan 
oleh hotel untuk bisa menarik pelanggan dan mempertahankan pelanggan 
yang ada. Inovasi dan ide baru harus terus di kembangkan oleh pelaku bisnis 
hotel dengan tujuan untuk menghindari kebosanan pelanggan.

Ide menarik kali ini datang 
dari G Suite Hotel Surabaya yang 
kembangkan layanan hiburan untuk 
menambah daya tarik pelanggan. 
Entertaiment jadi point lebih yang 
bisa dinikmati oleh tamu  yang 
menginap di hotel G Suite Sura
baya. Dan hasilnya sangat positif, 
hotel yangt berlokasi di Jalan Raya 
Gubeng ini menjadi salah satu 
hotel dengan angka hunian tinggi di 
Surabaya.

Menurut Donny Pangemanan, 
FO & Sales Manager G Suite Hotel, 
pihaknya terus memberikan laya
nan terbaik. Salah satunya dengan 
membuka bar dan resto lewat G 
Lounge dan Kooffee Roof Bar yang 
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hotel

berada di lantai atas. Disini pelanggan 
bisa menikmati makanan dan minu
man sambil melihat pemandangan 
kota surabaya dari atas.

“Selain kamar kami juga memberi
kan layanan hiburan yang menarik, 
dan ini bisa dinikmati oleh tamu 
umum, tidak harus menginap di ho
tel,” terang Donny. Harapannya para 
tamu yang menikmati hiburan di hotel 
bisa tertarik juga menikmati layanan 
kamar. 

Diakui Donny memang persaingan 
hotel di surabaya cukup ketat jadi 
perlu banyak ide kreatif untuk mem
berikan layanan lebih pada tamu.  
Memberikan layanan hiburan dan 
tempat nongkrong yang asik mem
berikan hasil yang istimewa. (by)

Donny Pangemanan
FO & Sales Manager G Suite Hotel

Untuk Reservasi G-Suite Hotel dengan harga Terbaik, Klik 

www.darmawisataindonesia.co.id
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Amaris Embong Malang Surabaya

KembangKan 
marKet m.I.C.e
Hotel buget yang lebih menonjolkan layanan bed and breakfast tidak 

selalu identik dengan layanan yang pas-pasan. Dengan persaingan 

yang makin ketat hotel akan memberikan layanan yang lebih tinggi 

dari kelas bintang yang dimiliki. Mulai dari menu sarapan yang lebih 

baik hingga paket pesta yang di kemas dengan harga hemat.

hotel
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hotel

Strategi tersebut jadi 
salah satu terobosan yang 
dilakukan oleh Amaris 
Embong Malang Sura-
baya. Dibawah komando 
Jaelani Romli, sebagai 
Hotel Manager, layanan 
ekstra jadi satu kebutuhan 
yang harus dijalankan, jadi 
tamu tidak merasa mono-
ton dan membosankan. 
“Kami berikan menu sara-
pan yang beragam setiap 
harinya,” ujar Jaelani.

Selain itu perubahan 
interior secara periodik 
juga dilakukan untuk memberikan kenyamanan 
lebih bagi pelanggam. “Untuk hotel ada 3 faktor 
yang harus di perhatikan yakni produk, servis 
dan membuat market,” ujar Jaelani. Dari situ 
untuk produk inovasi yang dikejar ada di layanan 
berakfast.

“Kami masuk dalam hotel bisnis yang lebih 
cenderung memberikan layanan bed and break-
fast, jadi menu makanan yang lezat dan ber-
variasi wajib di berikan pada tamu,” tegasnya. 
Untuk servis sudah pasti wajib memberikan 
yang terbaik, “harus excelent” begitu menurut 
Jaelany.

Dengan makin banyaknya hotel bukan 
berarti membuat pangsa psar semakin mengecil 
bahkan sebaliknya. Dimana pasar akan semakin 
besar karena edukasi market akan jauh lebih 
mudah. Dengan pasar yang lebih besar maka 
prospek bisnis hotel akan semakin baik. Apalagi 
mampu mencuri perhatian dengan layanan unik 
dan berbeda.

“Dari situ kami kembangkan untuk mem-
berikan layanan paket weeding hingga kapasitas 
400 orang,” imbuh Jaelani. Dengan lokasi yang 
berada di pusat kota juga menjadi salah satu 
pertimbangan untuk memberikan promo wed-
ding untuk bulan April dengan harga hemat. 
Selain itu ada promo menu dan free room untuk 
paket tersebut. (by) 

Jaelani Romli,
Hotel Manager
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hotel

Core Hotel Bonnet Surabaya

Family Style 
H o t e l
Hotel yang berada di pusat kota pasti berharap menjadi satu pilihan pebisnis 
untuk menginap maupun melakukan aktifitas bisnisnya. Namun hal ini tidak 
berlaku untuk Core Hotel Bonnet Surabaya yang berlokasi di kawasan Ma
nyar. Karena pasar keluarga jadi andalan hotel yang berada satu kompleks 
dengan supermaket legendaris Surabaya yaitu Bonnet Supermarket.
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tersebar makanan khas surabaya dengan 
rasa yang lezat. “Kuliner yang berada 
di sekitar hotel menjadi satu kelebihan 
kami secara lokasi, jadi tamu tidak perlu 
repot pergi jauh hanya untuk menikmati 
makanan khas di sini,” pungkas Imam.

Menurut Imam Santoso General 
Manager Core Hotel Bonnet, awalnya 
memang pihak hotel mentargetkan men-
gambil semua segemen baik untuk bisnis 
maupun fammily. Apalagi Kota Surabaya 
menjadi pusat perdagangan di kawasan 
indonesia timur. Tapi seiring berjalannya 
waktu Hotel yang memiliki 90 room ini 
banyak di datangi tamu keluarga.

“Di sekitar area hotel banyak berdiri 
perumahan jadi pasar keluarga secara 
tidak langsung terbentuk, apalagi saat 
akhir pekan atau libur panjang, tamu 
yang datang didominasi oleh keluarga,” 
ungkap Iman. Dari situ akhirnya beberapa 
layanan sengaja di berikan salah satunya 
menambah menu makanan dan juga 
pelayanan pada tamu.

Restoran yang menggabungkan antara 
indor dan garden memberikan banyak 
pilihan untuk pelanggan. Ditambah den-
gan menu yang beragam khas yang akan 
memanjakan lidah tamu. Konsep kamar 
yang simple dan fungsional juga menam-
bah daya tarik Bonnet Hotel. 

Untuk tamu yang berdomisili di luar 
Surabaya, di seputaran hotel sudah 

Imam SantoSo
GM CoreHotel Bonnet

Untuk Reservasi Core Hotel Bonnet Surabaya dengan harga Terbaik, Klik 

www.darmawisataindonesia.co.id
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Akomodasi Hotel:
- Parapat: Patra Jasa Hotel
- Medan: Wesley House

Fasilitas:
- Hotel sesuai pilihan diatas atau Setaraf 

(sekamarberdua/bertiga)
- Makan sesuai acara (Halal)
- Program tour sesuai itinerary
- Transportasi AC selama tour  
- Biaya masuk objek wisata yang dikunjungi
- Boat menyebrang ke Pulau Samosir 
- Guide Lokal yang berpengalaman 
- Welcome Snack 
- Air mineral setiapada program Tour

HARGA BELUM TERMASUK :
- Tiket Pesawat
- Airport Tax
- Porter & Kelebihan bagasi
- Pengeluaran pribadi di Hotel maupun 

Program tour
- Tips driver & Guide Rp.20.000/orang/

hari

HIGH SEASION PERIOD:
- Juni - Juli - Agustus 
- Lebaran - Natal dan Tahun Baru
- Imlek - Nyepi

DANAU 
TOBA

Kemilau
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MEDAN  – AIRPORT (B)
- Setelah sarapan pagi , berbelanja oleh-oleh 

makanan Khas Medan seperti : Bika Ambon, Pan-
cake Durian, Bolu Gulung Meranti dan Souvenir 
Khas Medan.

- Makan siang di lokal restoran. Kemudian perjala-
nan menuju bandara Polonia untuk perjalanan 

 anda selanjutnya.

HARI KE-1

HARI KE-2

TIBA DI MEDAN – CITY TOUR MEDAN – 
PARAPAT   (L, D)
- HORAS, setibanya di bandara udara Polonia Medan, 

Anda akan dijemputoleh perwakilan kami
- Menuju istana  Raja Maimoon atau Istana Sultan Deli. 

Istana Maimun adalah Istana kebesaran Kesultanan Deli 
dengan warna kuningnya  (kuning merupakan warna 
kerajaan Melayu). Istana ini sebenarnya di rancang oleh 
seorang arsitek Italia dan diselesaikan di tahun 1888 
semasa pemerintahan Sultan Mahmud Al Rasyid.

- Setelah makan siang Anda akan diantar menuju 
Parapat melalui Pematang Siantar. Pematang Siantar 
adalah kota kecil suku batak Simalungun. 

- Setibanya di Parapat, langsung diantar ke hotel 
untuk istirahat.

PARAPAT – PULAU  SAMOSIR – 
ARAPAT - BERASTAGI – 
MEDAN (B, L, D)
- Setelah sarapan pagi di hotel, dengan ferry boat 

menuju Pulau Samosir  ditengah Danau Toba.
- Tiba Samosir mengunjungi Desa Ambarita untuk 

melihat kursi batu eksekusi yang dibuatoleh Raja Sial-
lagan pada Jaman dahulu.

- Dilanjutkan menuju desa Tomok, menyaksikan 
Makam Raja Sidabutar yang telah berusia ratusan 

- Kemudian perjalanan kembali ke Parapat dan dilan-
jutkan menuju Berastagi.

- Dalam perjalanan menuju Berastagi, berhenti seben-
tar di Simarjarunjung dan Air Terjun Sipiso Piso. 

- Tiba di Berastagi, mengunjungi PasarBuah yang terke-
nal dengan buah dan sayuran segar.

- Singgahke Pagoda di taman AlamLumbini. 
- Makan malam dilokal restoran.
- Kembali ke Medan ,check in Hotel dan istirahat. 

HARI KE-3
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Surga Bawah Laut Indonesia
WAKATOBI

Taman Nasional Wakatobi yang 
terletak di Kabupaten Wakatobi, 
Provinsi Sulawesi Tenggara, Indo-
nesia. Ibukota Wakatobi adalah 

Wangi-Wangi. Kabupaten Wakatobi ter-
diri dari empat pulau utama, yaitu Wangi-
wangi, Kalidupa, Tomia, dan Binongko. 
Jadi Wakatobi adalah singkatan dari ke 4 
pulau tersebut.

Apa yang menarik di sana. Jawabannya 
adalah taman bawah laut dan kekayaan 
hayati lainnya. Surga bagi para penyelam 
dan peneliti yang mencari lokasi yang 
natural dan bebas polusi. Waktu terbaik 
untuk berkunjung ke Taman Nasional 
Wakatobi adalah dari bulan April sampai 
dengan bulan Juni dan Oktober sampai 
dengan bulan Desember setiap tahunnya.

Wakatobi sendiri sebenarnya memiliki 
142 pulau, tapi yang dihuni 7 pulau 
saja. Jadi, 97 persen wilayah kabupaten 
ini adalah lautan. Daratan hanya 3 
persen saja. Dulunya, kawasan ini dikenal 
dengan nama Kepulauan Tukang Besi. 
Di dalam beberapa peta, masih ada 
sisa penyebutan Kepulauan Tukang Besi. 
Meskipun sebenarnya yang menjadi dae-

rah penghasil alat-alat dari besi itu hanya 
ada di Pulau Binongko. Tapi konon, 
alat-alat dari besi yang dihasilkan oleh 
pulau ini memang ciamik. Dari peralatan-
peralatan besi yang paling besar sampai 
dengan yang paling kecil.



DOKUMEN PERJALANAN
Mudahnya Mengurus 

Setiap orang yang bepergian keluar 
negeri tentu wajib melengkapi diri 
dengan identitas yang berlaku 

dan dokumen perjalanan yang sah. 
PT Darmawisata Indonesia memberi-
kan kemudahan bagi siapa saja yang 
membutuhkan dokumen perjalanan 
antara lain Paspor, Visa, Kartu Ijin 
Sementara (Kitas) dan Kartu Ijin Tetap 
(Kitap). Paspor sebagai identitas inter-
nasional sedangkan Visa merupakan 
surat ijin masuk negara lain. Ada be-
berapa syarat yang dibutuhkan untuk 
pengurusan Visa dan Paspor. 

Dewasa Pribumi :
-  KTP
-  Kartu Keluarga
-  Akte Kelahiran/Ijazah (SD/SLTP/SLTA)
-  Surat Nikah (jika sudah menikah)

Dewasa Keturunan :
-  KTP
-  Kartu Keluarga
-  Akte Kelahiran/Ijazah (SD/SLTP/SLTA)
-  Surat Nikah (jika sudah menikah)
-  Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia
-  Surat Ganti Nama

Anak-Anak di bawah 17 tahun :
-  Akte Lahir
-  Kartu Keluarga
-  Surat Nikah Orang Tua
-  KTP Ibu dan Bapak
-  Foto copy Pasport Ibu atau Bapak 

(jika memiliki)

Note :
Semua dokumen asli diserahkan dan 
dibawa waktu proses foto dan sidik jari di 
Kantor Imigrasi.  

Agen Resmi Pengurusan Jasa Imigrasi Kanwil Menkumham Jatim

No: W15-238.UM.06.10/2013

passpor & visa
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SYARAT PENGURUSAN PASPOR :
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Pergi ke Turki menikmati keindahan alam dan keajaiban 
peradaban Timur Tengah tidak sulit. Punya sejarah 
kebudayaan yang sangat tinggi dengan arsitektur bangunan 
yang mempesona. Dengan perjalanan paket 10 hari semua 
obyek wisata di negara dua peradaban ini bisa dikunjungi. 

Mengunjungi Sisa

MASKAPAI :
Turkey Airlines

KLASIFIKASI HARGA :
-  Dewasa Twin Sharing/Triple (extra bed) .
-  Anak dibawah 12 tahun sekamar dengan 

01 dewasa.
-  Anak dibawah 07 tahun sekamar dengan 

02 dewasa (extra bed).
-  Anak dibawah 07 tahun sekamar dengan 

02 dewasa (tanpa extra bed).

Kejayaan Ottoman
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Selat Bosphorus.

 Setibanya di Attaturk Airport, Anda 
langsung diajak melakukan city tour 
mengunjungi Blue Mosque. Disebut blue/
biru karena masjid ini berhiaskan keramik-
keramik berwarna biru yang menutupi 
dinding dan kubahnya. Selanjutnya menuju 
Hippodrome, yakni taman kota yang punya 
keindahan sangat menawan berlokasi di 
dekat Blue Mosque. 

Hagia Sophia berarti “Holy wisdom 
“adalah Gereja Cathedral yang berubah 
menjadi Masjid dan saat ini oleh pemerin-
tah setempat di fungsikan sebagai mu-
seum. Sore harinya menikmati  Bosphorus 
Cruise, yakni menikmati selat Bosphorus 
yang memisahkan benua Eropa dan Asia 
menggunakan perahu.  

HARI 1: City Tour di Istanbul                                                                                                                      

Hari 3: Pergamon Acropolis 

Perjalanan menuju Çanakkale, sebuah 
provinsi di Turki yang terletak di dua benua, 
yaitu di Eropa dan Asia. Yang terkenal di 
Çanakkale adalah mengunjungi patung 
kuda Troy yang di indonesia dikenal lewat 
film kolosal “Troy”. Di sebut juga dengan 
Trojan Wars atau Wooden Horse.

Kota  Kusadasi adalah kota pantai yang 
terkenal dengan teluknya yang indah. Men-
gunjungi reruntuhan kota tua Pergamon 
Acropolis, Ibukota Kerajaan Pergamon/ 
Pergamum jadi agenda pertama. Ke-
megahan peninggalan budaya Yunani dan 
Romawi sangat kental terlihat disini. Disini 
juga tempat lahirnya media tulis pertama 
yaitu “perkamen”, yang terbuat dari kulit 
kambing / domba

 Hari 2: Kuda Troy Canakkale

Peninggalan budaya Yunani, Pergamon Acropolis.

Haghia Sophia.

Interior Haghia Sophia.
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House of virgin Mary.

The White Travertines

Hari 4:  Kota Ephesus-
    Pamukkale

Hari 5: Konya-Cappadocia

Hari 6: Cappadocia

Perjalanan Anda akan diajak untuk men-
gunjungi Ephesus City, salah satu kota kuno 
dengan peninggalan kebudayaan Romawi & 
Yunani terbesar. Kota ini dulunya merupakan 
pusat perdagangan dan pusat agama Kris-
ten. Jangan lupa masuk ke Ephesus Museum 
merupakan salah satu dari 7 keajaiban kuno 
dan di sini kita akan melihat perpustakaan 
kuno yang bernama Library of Celsus. 

Di sini juga anda akan melihat peningga-
lan-peninggalan berupa bangunan dengan 
ukiran dewa-dewi Yunani kuno, seperti Dewi 
Nike (yang sekarang dijadikan sebagai merk 
sepatu), dewi Medusa yang dilukiskan sebagai 
dewi berambut ular, dan dewa-dewi lainnya, 
termasuk tanda atau lambang kedokteran yang 
sering kita lihat sekarang ini jika pergi ke apotik 
(gelas dengan ular melingkar di sekeliling nya). 
Selanjutnya House of Virgin Mary atau rumah 
Bunda Perawan Maria, ibu dari Nabi Isa. Di 
tempat ini, anda bisa berziarah dengan cara 
berdoa, dan menyalakan lilin. 

Di hari ke 5 Anda akan diantar menuju 
Cappadocia melewati Konya. Saat di Konya 
Anda akan mengunjungi Mausoleum of 
Mevlana dan melewati Caravanserai dimana 
dahulu di gunakan sebagai tempat perhen-
tian para pedagang.  Konya di kenal dengan 
pusat ajaran Sufi. 

 Mausoleum of Mevlana.

Setelah istirahat semalam di Cappadocia, 
hari ke 6 waktunya menjelajah keindahan 
kota yang berlokasi di Provinsi Anatolia 
Timur. Dimulai dengan mengunjungi Goreme 
Valley & National Park. 

Cappadocia punya keunikan geologi, 
sejarah, dan budaya. Karena punya suhu 
yang ekstrim dimana siang snagat panas dan 
malam sangat dingin. Dari situ akhirnya pen-
duduk setempat membangun perlindungan 
dengan memahat dinding batu untuk tempat 
tinggal. Kaymakli Underground City yang 
merupakan kota bawah tanah yang terbersar 
di Turkey. Awalnya orang-orang Kristen mem-
bangun kota di bawah tanah untuk bersem-
bunyi dari kejaran tentara Romawi saat itu.

Goreme Valley.
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Hari 8: BOLU- ISTANBUL    

Hari 7: Ankara-Bolu/Duzce 

Puas menikmati perbukitan Cappadocia 
Hari ke 7 perjalanan dilanjutkan menuju 
Ankara langsung ke Mausoleum of Atatürk.  
“Anitkabir” sebutan untuk makam Atat-
urk yang terletak di ibukota Turki, Ankara.  
Anitkabir adalah makam pemimpin “Perang 
Kemerdekaan Turki”, pendiri dan presiden 
pertama Republik Turki. 

Anitkabir  Mausoleum of Ataturk.

Hari ke 8 di Turki, perjalanan dari Bolu 
berlanjut ke Istanbul. Setibanya di Istanbul 
Anda akan mengunjungi Grand Bazaar 
untuk berbelanja. Pasar terbesar di Istam-
bul ini sudah berusia lebih dari 500 tahun 
dengan sekitar 5 ribuan kios yang terdapat 
di pusat perbelanjaan tertua di dunia ini. 

Grand Bazaar.

BIAYA TAMBAHAN:
01.  Single Supplement: $ 230 per

orang. 
02. Tipping yang diwajibkan untuk

Local Guide $3/orang/hari, driver 
$2/orang/hari & Tour Leader $2/
orang/hari.

PERHATIAN:
1. Group akan diberangkatkan jika

jumlah peserta mencapai mini-
mum 20 orang dewasa/group

2. Pendaftaran harus disertai pem-
bayaran uang muka sebesar USD 
300/peserta.

3. Kenaikan Airport Tax sebelum
Pelunasan biaya tour menjadi 
tanggungan peserta.

4. Biaya pembatalan oleh peserta
dalam waktu:
A. 15 – 30 hari sebelum ke-
berangkatan dikenakan biaya 
sebesar 50% dari harga tour.
B.  7 – 15 hari sebelum ke-
berangkatan dikenakan biaya 
sebesar 80% dari harga tour.
C.  Kurang dari 7 hari sebelum 
keberangkatan dikenakan biaya 
100% dari harga tour.

5. Dalam keadaan Force Majeure/
terpaksa/tidak teratasi ka-
rena bencana alam, kerusuhan, 
suasana mencekam dan lain-
lain, rencana perjalanan dapat 
dirubah baik susunan maupun 
jadwalnya tanpa pemberitahuan 
terlebih dahulu, hal ini demi 
kepentingan dan keamanan 
seluruh rombongan. Dalam hal 
ini DI tidak bertanggung jawab 
dalam pengembalian biaya atau 
uang atas service yang sudah 
dibayarkan yang tidak digunakan, 
termasuk dan tidak terbatas pada 
biaya tambahan.

6. Demi kelancaran tour, acara
perjalanan dapat berubah tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu.



LEWAT ZIARAH WALI
1. Taman Bungkul - Sunan 
Ampel Surabaya
Berlokasi di kawasan Utara Kota Surabaya 
tepatnya di Jalan KH Mas Mansyur, akan Jadi 
lokasi pertama untuk ziarah wali 5.  Sunan 
Ampel sendiri bernama Raden Rahmat, ketu-
runan ke-22 dari Nabi Muhammad. 

2. Sunan Malek Ibrahim Gresik
Selanjutnya bergeser ke kota Gresik ter-
dapat makam Sunan Malek Ibrahim yang 
berlokasi di kawasan Gapuro Wetan. 
Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan 
ke-22 dari Nabi Muhammad. Ia disebut 
juga Sunan Gresik, atau Sunan Tandhes, 
atau Mursyid Akbar Thariqat Wali Songo . 

Maulana Malik Ibrahim umumnya diang-
gap sebagai wali pertama yang mendak-
wahkan Islam di Jawa. 

3. Sunan Giri Gresik
makam Sunan Giri di kawasan Kebomas. 
Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. 
Sunan Giri adalah keturunan ke-23 dari 
Nabi Muhammad, merupakan murid dari 
Sunan Ampel dan saudara seperguruan 
dari Sunan Bonang. Ia mendirikan pemer-
intahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik 
yang selanjutnya berperan sebagai pusat 
dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indone-
sia timur.

4. Sunan Drajat Lamongan
Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai 
Ageng Manila, putri adipati Tuban bernama 
Arya Teja. Sunan Drajat banyak berdak-
wah kepada masyarakat kebanyakan. Ia 
menekankan kedermawanan, kerja keras, 
dan peningkatan kemakmuran masyarakat, 
sebagai pengamalan dari agama Islam. 

5. Sunan Bonang Tuban
Terakhir berziarah ke makam Sunan 
Bonang yang berlokasi di Kutorejo kota 
Tuban. Sunan Bonang adalah putra 
Sunan Ampel, dan merupakan keturunan 
ke-23 dari Nabi Muhammad. Ia adalah 
putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng 
Manila, putri adipati Tuban bernama Arya 
Teja.  Sunan Bonang banyak berdakwah 
melalui kesenian untuk menarik pen-
duduk Jawa agar memeluk agama Islam.

Tingkatkan Iman 
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6. Sunan Muria
Sunan Muria yang memiliki nama asli Raden 
Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga 
dengan Dewi Saroh. Nama Muria diambil 
dari nama tempat tinggal terakhir beliau di 
lereng Gunung Muria, kira-kira delapan belas 
kilometer ke utara Kota Kudus. 

7. Sunan Kudus
Sunan Kudus dilahirkan dengan nama 
Sayyid Ja’far Shadiq Azmatkhan. Dia ada-
lah putra dari pasangan Sunan Ngudung 
(Sayyid Utsman Haji) dengan Syarifah 
Dewi Rahil binti Sunan Bonang. 

8. Sunan Gunung Jati
Sunan Gunung Jati dikenal juga sebagai 
Syarif Hidayatullah. Ia adalah putera dari Nyai 
Rara Santang, salah seorang puteri Sri Ba-
duga Maharaja Prabu Siliwangi dari ibunda 
Nyai Subang Larang. Satunya anggota Wali 
Songo yang menyebarkan agama Islam di 
Tatar Pasundan atau wilayah Jawa Barat.

9. Sunan Kalijogo
Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban 
yang bernama Tumenggung Wilatikta atau 
Raden Sahur. Tumenggung Wilatikta sering 
disebut Raden Sahur walau dia termasuk 
keturunan Ranggalawe yang beragama 
Hindu tetapi Raden Sahur sendiri sudah 
masuk agama Islam. 

wali 9 plus
fasilitas
•  Bus pariwisata ac, recleaning seat, 

lcd, karaoke
•  Makan & minum 14x
•  Tiket masuk wisata,makam & infaq
•  Pimpinan jama’ah / ustad
•  Spanduk & dokumentasi
•  Tour leader dari pt.darmawisata 

indonesia t&t
•  Bermalam di masjid / pondok
•  Tol, parkir & restribusi

hari 01
•  Sunan ampel (surabaya)
•  Sunan bungkul (surabaya)
•  Maulana malik ibrahim (gresik)
•  Sunan giri (gresik)
•  Sunan drajat (lamongan) 
• Ibrohim asmoroqhondi (tuban)
•  Sunan bonang (tuban)
•  Sunan muria (kudus) - bermalam

hari 02
•  Sunan kudus (kudus)
•  Sunan kalijaga (demak)
•  Raden fatah (demak)
•  Sunan gunung jati (cirebon) - 
 bermalam

hari 03
•  Taman mini indonesia indah   
 (jakarta)
•  Masjid istiqlal (jakarta)
•  Masjid kubah mas (depok)

hari 04
•  Puncak pas (bogor)
•  Ciater (bandung)
•  Gunung tangkuban perahu 
 (bandung)
•  Cihampelas (bandung) - 
 bermalam

hari 05
•  Pasar baru (bandung)
•  Ki ageng pandanaran 
 (jabalkat-klaten)
•  Gus dur – (jombang)
•  Kembali ke surabaya

Wali 5
Fasilitas
-  Bus AC Standar Pariwisata
- Guide/Imam
-  Makan Kotak
-  Snack
-  Air Mineral

Deskripsi Perjalanan:
Perjalanan Berangkat Pukul 
06.00 wib, Tiba Pukul 21.00 wib
-  Taman Bungkul 
-  Sunan Ampel Surabaya
-  Sunan Malek Ibrahim Gresik
-  Sunan Giri Gresik
-  Sunan Drajat Lamongan
-  Sunan Bonang Tuban
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tour report

Safari Dakwah 
MUI Medan 
- Surabaya, 

Jombang.

Studi Banding 
Hukum Unhas - 

Jogjakarta.

Studi Banding 
Hukum Unhas - 

Batu.

Family Trip From 
Singapore - 
Bromo, Ijen.
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tour report

BRI Rajawali - Malang.

Yogya Tour.

Dapenpos - Bromo.

Famgath BJTI - Batu.

Lesehan Joyo - Bali.

Narotama - Bangkok.

BJB - Thailand.

BRI Mulyosari - Batu Coban Rondo.
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achievement
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achievement
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achievement
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achievement
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achievement



domestik

Bali... Pulau Bali, Pulau Seribu Pura yang
menyimpan daya tarik tinggi untuk 
wisatawan domestik maupun manca 

negara. Secara umum lokasi wisata bisa 
di bagi menjadi  4 bagian yaitu Bali Sela-
tan, Utara, Tengah dan Timur.

Bali Selatan
Tanjung Benoa, Kawasan Nusa Dua, 

GWK, Pura Uluwatu, Pantai Dream Land, 
Jimbaran Kawasan Kuta, Sanur, Kota 
Denpasar, dll

Bali Tengah
Kawasan Ubud, Monkey Forest, Pura 

Tanah Lot, Alas Kedaton, Istana Tampak 
Siring, Pasar Sukawati, Perajin Perak 
Celuk,Taman Kupu-Kupu dan Taman 
Burung, dll

Bali Timur
Candi Dasa, Taman Ujung, Danau 

Batur, Kawasan Kintamani, Pura Besakih, 
Tirta Gangga, Argo Salak Sibetan, Desa 
Adat Tenganan.

Bali Utara
Taman Wisata Bedugul, Danau Be-

ratan, Candi Kuning, Air terjun Git-Git, 
Pantai Lovina, dll v

PAKET TOUR TERSEDIA DENGAN PILIHAN
Lokasi :  Seluruh Bali
Waktu :  2 Hari sampai 5 Hari
Penginapan/Hotel :  Kelas Melati sampai 

 Bintang 5
Transportasi :  Pesawat dan darat 

(Bus & Minibus)
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Makan Malam di Tepi Pantai Jimbaran
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Dengan berkembangnya industri Meeting 
Incentive Conventions & Exhibitions (MICE) 
akhirnya membuat proses aktifitas dari 
perusahaan juga mengalami dinamika. 
Yang paling terasa adalah proses meeting 
(rapat). Dahulu meeting punya kesan yang 
kaku, tegang dan menakutkan. Namun 
proses meeting sekarang tidak hanya 
berkumpul bersama untuk berbicara dan 
menyelesaikan sesuatu problem. 

Meeting seringkali bersinergi dengan 
tour, karena perkembangannya meet-
ing membutuhkan venue yang menarik 
bahkan unik, misalnya meeting dika-
pal pesiar, meeting outdor malam hari 
dengan suasana pantai, kebun, maupun 
kolam renang.  

DI Event Management yang berada di  
Divisi MICE PT.DARMAWISATA INDONE-
SIA Tour Travel siap membantu perusa-
haan anda untuk kebutuhan meeting di 
lokasi unik. Hotel, Conventions bahkan 
venue Destinasi dilokasi wisata seperti 
Bali, Lombok, Karimunjawa, Bromo atau 
venue-venue menarik yang lain.

PAKET 
MEETING

Paket Meeting 
3 Hari 2 Malam
-  Hari 01 : 

Transfer in & Acara Bebas
Dijemput di Airport menuju Hotel 
yang ditentukan untuk check in. 
Acara bebas…..

-  Hari 02 : 
Full Day Meeting Pk 09.00 – 18.00 
(Makan Pagi, Siang, Malam)
Sarapan pagi di hotel ,mengikuti 
acara full day meeting, rehat coffee 
break dan makan siang. 
Acara meeting dilanjutkan kem-
bali, rehat coffee break dan makan 
malam. Meeting selesai, acarabe-
bas dan istirahat. 
(Paket termasuk : Meeting room 
& fasilitas, 2X coffee beak, buffet 
lunch dan buffet dinner)

-  Hari 03 : 
Acara Bebas & Tansfer Out (B)
Sarapan pagi di hotel, acara bebas 
sambil menunggu waktu penjempu-
tan tiba. Diantar menuju Bandara 
untuk melakukan penerbangan 
menuju destinasi berikutnya. 
(Fasilitas: Bus AC, Luggage Car, 
Guide Service)

PAKET MEETING
2 HARI 1 MALAM
-  Hari 01 : 

Transfer in & Meeting 
(Coffe break 2x & Makan Malam) 
Pagi dijemput di Airport menuju 
Hotel yang ditentukan untuk check 
in. Meeting 

-  Hari 02 : 
City Tour & Transfer Out
Sarapan pagi di hotel , diantar 
menuju obyek-obyek wisata 
lokal dan berbelanja dipusat perb-
elanjaan, Transfer out. 

PAKET HALF DAY MEETING 
-  Durasi waktu : 5 – 6 Jam

Transfer in & Meeting termasuk cof-
fee break 1X & makan malam
Fasilitas Meeting : 
AC meeting room, microphone, 
screen, OHP, white board & maker, 
dokumentasi, welcome & foto banner, 
flip chart, notepad & pen, ice & mint

m.i.c.e
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Rapat merupakan salah satu proses 
interaksi untuk mengumpulkan dan men-
emukan cara-cara kerja atau proses yang 
lebih inovatif dan kreatif bagi sekelompok 
orang. Namun rapat bisa menjadi sumber 
kemubaziran karena dilaksanakan secara 
buruk akibat lemahnya kemampuan fasilita-
si (facilitating skills) dari para eksekutif atau 
manajer yang memimpin rapat tersebut.

Peran fasilitator dipandang sangat diper-
lukan dan dibutuhkan terutama saat orang 
secara berkelompok harus merencanakan, 
memutuskan, membuat inovasi, implemen-
tasi dan berbagi tanggung jawab. Fasilitator 
akan menginspirasi mereka agar menger-
ahkan energi yang luar biasa menuntas-
kan apa yang tidak bisa mereka lakukan 
sendirian. Kemampuan fasilitator dapat 
mengalirkan energi mereka.      

Training Harmonic Facilitation Skill
Harmonic Fasilitasi adalah sebuah pen-

dekatan non linier dan swakelola bertujuan 
mengubah konflik menjadi ketegangan 
kreatif dalam sebuah pertemuan kelompok. 
Harmonic Facilitation menggunakan kekua-
tan hati dan sekaligus pikiran. 

Harmonic fasilitasi adalah sebuah proses 
sadar dan sepenuh hati membantu me-
mudahkan kelompok menemukan pilihan-
pilihan baru dan menjadikannya selaras 
dengan tujuan terbaiknya.

Proses Harmonic Fasilitasi adalah model 
yang mendudukkan empati pada puncakn-

ya dengan tujuan peserta pertemuan saling 
menyimak dengan aktif. Proses ini pada 
gilirannya akan membantu peserta untuk 
berfikir multi perspektif. 

Harmonic fasilitasi bekerja dengan cara 
membuka hati dan pikiran. Pertemuan harus 
berbeda dengan memperkenalkan permain-
an, simulasi atau bermain peran. Harmonic 
Fasilitasi mendorong para peserta berbicara 
secara otentik sebagai dirinya.

Tujuan pelatihan atau training
Pelatihan ini bertujuan untuk mencetak 

karyawan bahkan manajer handal yang 
sanggup mengawal terwujudnya peruba-
han-perubahan positif di masa depan dan 
yang diproyeksikan perusahaan, instansi 
bahkan organisasi.
l Memahami pentingnya cara mamfasili-

tasi yang benar dan tepat sasaran
l Mampu memahami karakter peserta 

meeting
l Mampu menentukan dengan tepat alat 

bantu dalam proses fasilitasi
l Mampu melaksanakan fasilitasi dengan efektif

Durasi  Pelatihan 
Durasi pelatihan ini selama 3 hari.

Fasilitas pelatihan : 
Materi baca, Dokumentasi kegiatan, 
SSertifikat, Welcome & Foto Banner, 
Property & Equipment Training, Konsumsi 
(3 kali makan dan 6 kali coffeebreak)

PAKET OUTING
Training – Fasilitasi – Outbound – Fun Game

m.i.c.e



1. PAKET KAMPOENG ELECTONE
Target Even berskala kampung atau kecama-
tan bertujuan menembak sasaran promosi 
dan selling produk langsung  kemasyarakat 
kelas menengah kebawah/middle low. 
Konsep even ini adalah : Hiburan electone/
organ tunggal durasi sekitar 2 jam, promo 
dan selling produk oleh SPG. Lokasi acara 
di beberapa titik kampung, waktu acara 
tentative sesuai permintaan klien. 

l Electone plus
l Penyanyi 2 person
l MC 1 person
l SPG 2 person
l Sound + Tripod + Mixer Control
l Tenda kerucut 3x3 m
l Media Promo 10 umbul2
l Backdrop ukuran 3x2 m

2. PAKET LOMBA KARAOKE
Senada dengan konsep  kampoeng elec-
tone, paket lomba karaoke ini juga menyasar 
masyarakat kampung sebagai taget market. 
Konsep even ini adalah : lomba karaoke dada-
kan dengan lokasi lapangan kampung atau 
kecamatan, dengan peserta warga sekitar. 

SPG melakukan promo selling di sekitar 
lokasi. Ada 3 pemenang dalam lomba ka-
raoke tadi yg berhak mendapatkan hadiah 
hiburan home appliance seperti : kompor 
gas, dispenser, kipas angin, dll. Waktu 
acara tentative sesuai permintaan klien.

l Sound + Tripod + Mixer Control
l Tv LCD 30’ + DVD Player + Mic 
l MC 1 person
l SPG 2 person
l Tenda kerucut 3x3 m
l Media Promo 10 umbul2
l Backdrop ukuran 3x2 m
l Hadiah/Doorprize peserta karaoke

3. PAKET NOBAR
Sasaran, konsep dan tujuan Paket Nonton 
Bareng ini juga sama dengan even kampo-
eng electone dan lomba karaoke. Kon-

EVENT SPREADING &
EVENT SCHOOL

m.i.c.e



sepnya adalah pemutaran film atau Nobar 
keliling di salah satu titik lokasi kampung yg 
strategis. Bisa di lapangan atau balai kelu-
rahan di tingkat desa dan kecamatan. 
Ada hadiah atau doorprize menarik untuk 3 
orang pengunjung yang beruntung. Waktu 
acara sore hari pukul 18.00 wib. SPG mel-
akukan promo & selling di sekitar lokasi even. 

l Sound + Tripod + Mixer Control
l Infocus/Proyektor
l Screen Tripod 244
l MC 1 person
l SPG 2 person
l Tenda kerucut 3x3 m
l Media promo 10 umbul2
l Hadiah/Doorprize untuk 3 pengunjung
l Backdrop ukuran 3x2 m

4. PAKET EVEN SEKOLAH
Even tingkat sekolah yang mampu kita ker-
jakan antara lain Pentas Seni, Reuni, Study 
Tour, Wisuda atau pelepasan siswa dengan 
konsep unik, seperti wisuda atau pelepasan 

siswa TK dengan Venue diHaggar Pesawat. 
Selain seremonial  siswa juga mendapat 
pengalaman yang tak dapat dilupakan den-
gan mempelajari dunia penerbangan.
Kami juga telah bekerjasama dengan salah 
satu destinasi unik di Batu, Malang yang 
bisa digunakan untuk Study Tour mulai 
siswa TK hingga SMA hingga Mahasiswa. 
Lokasi tersebut dibangun dengan konsep 
sawah dan perkebunan Organik, dimana 
siswa akan belajar dan mendapatkan 
pegalaman Unik.

Memandikan Kerbau, membajak sawah, 
bercocok tanam dan berkebun dengan cara 
Organik sampai interaksi langsung dengan 
penduduk sekitar yang telah menjadi petani 
Organik.

Konsep study tour ini adalah Edutainment, 
pelatihan yang menyuguhkan nuansa 
edukasi dan entertainment, sehingga 
peserta tidak merasa bosan dan selalu fun 
menerima materi yang diberikan. Ini akan 
merangsang kreatifitas yang positif.

mice
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Nikmati Keindahan Singapura ber-
sama pasangan. Sangat direko-
mendasikan bagi pasangan yang 

merayakan moment kebahagiaan. Pengi-
napan kelas premium bintang 5 (*****) di 
Pulau Sentosa yang eksotis. 

Hari 1
08.00  :  Perjalanan Surabaya – 

 Singapura
11.20  :  Tiba di Singapura + Proses 

 Clearance di bandara
13.00  : Check In Hotel Cappela Resort 

 Sentosa 
15.00  :  Acara Bebas

Hari 2
07.00  :  Sarapan Pagi
08.00  :  Acara Bebas
18.00  :  Sentosa By Night termasuk 

 Makan Malam
22.00  :  Acara Bebas 

Hari 3
07.00  :  Sarapan Pagi sekaligus 

 persiapan cek out
09.00  :  Perjalanan dari Hotel To Airport
12.10  :  Terbang Kembali Ke Surabaya
13.30  :  Tiba Di Bandara Juanda

SINGAPORE
HoneymoonHoneymoon

internasional
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HAT YAI (THAILAND)
n  Four Faces Buddha 
n Temple Kwan Yin Temple 
n Samila Beach 
n Khao Tang Kuan Hill

KUALA LUMPUR 
(MALAYSIA)
n KLCC/Twin Tower, 
n  Chocolate House 
n Dataran Merdeka, 
n Istanah Negara, 
n genting highland

JOHOR BAHARU
(MALAYSIA)
n Lego Land 

SINGAPORE
n Universal studio, 
n Orchard Road 
    Shopping Center 

Singapore-Malaysia-Thailand
Jelajah 3 Negara

Twin Tower 

Hat Yai

Johor Baharu

Universal Studio Singapore
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LEGOLAND
Legoland Malaysia adalah taman hiburan 

yang dibuka di Nusajaya, Johor, Malaysia, 
pada tanggal 15 September 2012. Taman 
ini berisi 40 wahana interaktif, acara, dan 
atraksi. Ini adalah taman hiburan Legoland 
pertama di Asia. 

Segala bentuk permainan lego ada di 
sini. Dan pastinya tidak hanya untuk anak 
kecil karena orang dewasa banyak sebagai 
penggemar lego. 

GENTING HIGHLANDS
Genting Highlands adalah tempat 

wisata yang paling tersohor di Malaysia. 
Inilah Las Vegasnya Malaysia. Genting 
Highlands berada di daerah pegu-
nungan yang tinggi (tidak seperti Las 
Vegas yang berada di gurun) dengan 
begitu udara di sini sangat dingin jadi 
anda bisa melakukan banyak kegiatan 
outdoor tanpa harus takut kepanasan. 
Lokasi Genting Highlands ini mirip den-
gan Puncak atau Lembang. 

Eksotika
MALAYSIA

Malaysia jadi satu tujuan paling populer ke manca negara 
bagi warga Indonesia. Kesamaan budaya dan bahasa 
membuat wisatawan Indonesia merasa berada di negara 
sendiri. Apa saja yang bisa di explorasi disana:

internasional



KUIL KEK LOK SI DI PENANG
Tempat suci agama Budha ini menjadi 

tempat wisata populer di Penang. Pada saat 
perayaan tahun baru Imlek, kuil ini akan 
jauh lebih indah karena akan diterangi 
lampion yang menyala dan membuat sua-
sana lebih indah.

MENARA KEMBAR PETRONAS
Menara yang mempunyai dua 

gedung ini adalah ikon dari wisata 
Malaysia. Sering disebut sebagai 
Petronas Twin Tower karena dua men-
ara tersebut kembar. Menara ini juga 
pernah masuk daftar bangunan tertinggi 
di dunia. Kita bisa berfoto ria dengan 
background menara petronas ini.

MASJID KRISTAL
Masjid Kristal ini memang terlihat unik 

karena menggunakan bahan dasar kristal, 
kaca, dan baja. Pada siang hari, masjid 
yang menjadi kebanggaan dari kota Kuala 
Trengganu ini akan terlihat lebih berkilauan 
karena pantulan dari cahaya matahari. 
Kilau yang dimiliki Masjid Kristal ini masih 
tetap nampak walapun pada waktu malam 
hari, kilauan itu berasal dari pancaran 
sinar cahaya lampu yang menampilkan 
nuansa warna kebiru-biruan.

JEMBATAN UDARA LANGKAWI
Kunjungi saja Jembatan Udara 

Langkawi (Langkawi Sky Bridge). Meski 
tidak benar-benar melayang di udara, 
wisatawan bisa merasakan sensasi 
ngeri yang tak jauh berbeda dengan 
berjalan di atas jembatan setinggi 
700 meter dari permukaan tanah. 
Jembatan ini membentang membe-
lah hutan sejauh 125 meter di Pulau 
Langkawi. Pengidap acrophobia tidak 
disarankan menaiki jembatan ini. 
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Pulau Jeju jadi pulau terbesar di Korea 
Selatan dan terletak di sebelah Selatan 
Semenanjung Korea. Banyak lokasi wisata 
yang menarik di pulau ini antara lain:

 Seongsan Ilchulbong atau Puncak 
Matahari Terbit adalah kawah gunung 
berapi yang memiliki luas 99.000 m² 
dan tinggi 182 m di sebelah timur Jeju.

Manjanggul (Gua Manjang), gua 
yang terbentuk dari aktivitas gunung 
berapi. Terletak di Desa Donggim-
nyeong, Kecamatan Gujwa, Kabu-
paten Jeju Utara, 30 km timur Kota 
Jeju. Dikenal akan stalaktit-stalaktit 
sepanjang 70 cm dan batu-batu dari 
lahar yang sudah membeku.

Gunung Sanbang (Sanbang-san), 
terletak di Kabupaten Jeju Selatan

 Air Terjun Cheonjeyeon, terletak 
sebelah barat kota Seogwipo, Kab. 
Jeju Selatan. Terdiri dari tiga tingkat. 
Dilengkapi jembatan dan paviliun.

 Air Terjun Jeongbang, terletak 1,5 
km di tenggara kota Seogwipo, salah 
satu dari 3 air terjun utama di Jeju. 
Air terjun Jeongbang langsung ber-
muara ke laut.

Taman Hallim, di dalamnya termasuk 
Gua Hyeopjae dan Ssangyong. Ta-
man Hallim dilengkapi dengan kebon 
raya dan fasilitas rekreasi.

Korea Selatan 
yang menawan

Wisata Ke Semenanjung Korea 
sangat menarik terutama di 
Korea Selatan. Ada beberapa 
kawasan yang wajib 
di kunjungi. 

1

2

3

4

5

6
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Yongduam, bermakna “Batu Kepala 
Naga”, dikarenakan bentuknya mirip 
kepala naga yang muncul dari air 
laut. Terletak di wilayah Kota Jeju.

Kawah Sangumburi, salah satu dari 
tiga kawah utama di Jeju. Kawasan 
yang menjadi tempat konservasi 
flora, sebanyak 420 jenis spesies 
tanaman iklim subtropis, sedang dan 
alpen.

Kampung Seongeup, kampung 
tradisional yang mempertahankan 
gaya hidup khas rakyat Jeju. Terletak 
sebelah barat daya Seongsan, Jeju 
bagian timur.

Pulau Nami: Nama pulau ini me-
mang melekat dengan film “Winter 
Sonata”, dibintangi oleh Choi Ji-woo 
and Bae Yong Joon. Pulau Nami 
sendiri adalah sebuah lahan yang 
berada ditengah-tengah bendungan 
Cheongpyeong Dam dengan luas 
sekitar 462.000 meter persegi. 

Kawasan Gunung Seorak: Jadi  pun-
cak tertinggi dari Rangkaian Pegunun-
gan Taebaek. Berada di wilayah Gang-
won, Timur Korea Selatan. Dinamakan 
Seorak (dalam bahasa korea berarti 
salju) karena salju yang turun di sini 
tahan lama atau gunung-gunungnya 
berwarna putih seperti salju. 

Kuil Shinheungsa: terletak di lereng 
Seorak. Di kuil ini, kita bisa melihat 
patung Buddha terbesar di Korea. 
Patung ini menjadi simbol keinginan 
rakyat Korea untuk penyatuan kembali 
kedua negara yang .

Kereta gantung Gwongeumseong: 
salah satu cara cepat untuk menca-
pai puncak Gwongeumseong adalah 
dengan menaiki kereta gantung. 
Pemandangan indah kawasan pegu-
nungan jadi kelabihan saat menaiki 
kereta gantung ini.

7

8

9

10

11

12

13

Tedy Bear Museum

Jeju Island

Gunung Sorak

Gunung Halla

Air Terjun Cheonjiyeon
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Kantor Pajak Mulyorejo Surabaya

Eksplorasi 

Selalu ada yang menarik di Banyuwangi. Dan itu memang tida-
klah salah karenan Kota di Ujung timur pulau jawa ini memang 
selalu memunculkan destinasi wisata yang menarik. Dari situ 
akhirnya Kantor Pajak Mulyorejo Surabaya memutuskan untuk 
melakukan eksplorasi banyuwangi di akhir pekan.

Perjalanan  di mulai Jumat malam menggunakan Bus menuju Banyuwangi. 
Jarak tempuh 300 kilometer ini di lalui selama 8 Jam melewati jalur Pasuruan 
– Probolinggo - Situbondo – Banyuwangi. Tujuan langsung menuju lokasi wisa-
ta yang sedang Hitss yaitu Wisata Air Bangsring. Kenapa disebut bangsring, 
karena lokasi wisata ini berada di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo. 

Banyuwangi & Pulau Tabuhan
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hiu yang berseliweran. Cukup ngeri tapi 
dipastikan aman karena usia hiu yang masih 
kecil. Peserta juga bisa menikmati keindahan 
laut di Pulau Tabuhan yang bisa ditempuh 45 
menit dari pantai Bangsring. Snorkling dan 
menyelam jadi andalan di Pulau Tabuhan

Hari minggu setelah makan pagi rombo-
ngan langsung menuju kawasan pantai pulau 
merah di selatan Banyuwangi. Akses jalan ke 
lokasi semakin baik dimana kendaraan besar 
bisa melewatinya. Nama Pulau Merah meru-
juk pada sebuah bukit kecil di tepi pantai 
yang memiliki tinggi sekitar 200 meter. Bukit 
tersebut memiliki tanah berwarna merah 
dan ditutupi oleh vegetasi hijau. Bukit ini bisa 
diakses pada saat air sedang surut.

Setelah makan siang rombongan bersiap 
untuk melanjutkan perjalanan kembali ke 
surabaya.

Lokasi ini memberikan suguhan garis 
pantai dengan pasir yang putih dan laut 
jernih. Pantai Bangsring memiliki luas sekitar 
15 hektare dengan kedalaman bervariasi 
mulai dari 2 meter hingga 15 meter. Tak perlu 
menyelam terlalu dalam untuk bisa menik-
mati keindahaan bawah laut Pantai Bangsring 
dengan beragam biota laut dan keindahan 
terumbu karangnya. Dari atas perahu sudah 
bisa menikmati hilir-mudik ikan hias dan 
warna-warni terumbu karangnya.

Rombongan yang berjumlah 80 orang 
langsung menikmati layanan snorkling dan 
Wisata Rumah apung yang tersedia disana.  
Rumah apung yang berukuran 27 x 7 meter 
tersebut memiliki beberapa fasilitas, seperti 
8 kolam keramba, 17 kano, 4 banana boat, 
peralatan selam dan juga toilet yang banyak 
jumlahnya. Dikolam keramba ada salah satu-
nya yang digunakan untuk penangkaran hiu.

Bila bernyali silahkan berenang dengan 
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Akademi Sekretari dan 

Manajemen Taruna Bakti Bandung

Bahagia
di Batu & 
Bromo

Rombongan dari Akademi Sekretari dan Manajemen Taruna Bakti 

(ASMTB) Bandung tiba di Surabaya dengan menggunakan kereta dan 

langsung melakukan kunjungan kerja ke beberapa Hotel di Surabaya. 

Darmawisata dipercaya untuk menyiapkan seluruh akomodasi dari Ma-

hasiswi ASMTB yang berjumlah 50 orang.
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menuju ke wisata agro petik apel, kemudian 

Jatim Park 2, Batu Screet Zoo hingga sore 

hari. Setelah makan malam rombongan 

bergerak menuju ke Gunung Bromo yang 

ditempuh 4 jam perjalanan.

Tiba di Bromo lokasi pertama adalah 

menuju Penanjakan untuk melihat matahari 

terbit. Selanjutnya turun ke lautan pasir dan 

naik ke Kawah. Dilanjut Pasir Berbisik dan 

Bukit Teletubbies. Puas di kawasan bromo 

rombongan langsung bersiap kembali ke 

Surabaya dan menuju Bandung menggunakan 

Kereta api.

Agenda yang dijalani adalah Study Tour 

ke beberapa hotel di Surabaya, kemudian di 

lanjutkan dengan explorasi kawasan Batu dan 

menikmati suhu dingin puncak Bromo. Lokasi 

menarik, waktu yang tepat dan tentunya 

rombongan yang bahagia. 

Selesai kunjungan perjalanan dilanjutkan 

ke kawasan Batu dan menikmati malam. Suhu 

yang dingin ditambah dengan kuliner mantap 

membuat Batu makin dicinta oleh wisatawan. 

Hasilnya hampir setiap sudut kota Apel ini 

mempunya spot wisata yang indah.

Setelah makan pagi rombongan langsung 
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team darmawisata
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NAMA     HP / WA
Hendry Widianto  0811 354 9411
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Wiga Nesti 0811 339 1300
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Duhri Agus  0811 354 9410
Gusti Norman  0811 330 5680
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Nia Chomsa  0811 339 3866
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Jarot Sudiro  0811 322 2229
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Novella 0811 315 2555
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Helena  0811 300 4799
Anisah Nurul  0811 306 3332
Rizal  0811 311 1030
Harry Chandra  0811 309 2444
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Delta  0811 339 9577
Yunita  0811 323 3636
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NAMA     HP / WA
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