4H/3M SEMARANG / DEMAK (KORBAN DI DEMAK)
DAY.1. SIN-SEMARANG-DEMAK (D)
Tiba di bandara Semarang dijemput langsung berangkat menuju ke Demak. Setibanya di Demak
makan malam dan check in ke hotel. Bermalam di Demak.

DAY.2. DEMAK (ACARA KORBAN) – SEMARANG (B ,L , D)
Jam 6.00 makan pagi di hotel. Setelah makan pagi , rombongan cek out dari hotel dan berangkat
ke PONDOK “ASSALAFI MIFTAHUL HUDA” , Sholat Aidil Adha di MASJID berdekantan. Selesai Sholat
di ikuti dgn acara KORBAN. Makan siang akan disediakan . Selesai acara sekitar jam 2 siang
rombongan akan berbelanja di CITRA LAND MALL sholat di Masjid Agung Demak. Petang kembali ke
kota Semarang. Makan malam di perjalanan menuju hotel. Tiba di Semarang check in hotel.

DAY.3. SEMARANG (B ,L , D)
Setelah makan pagi , rombongan memulakan lawatan ke SAM PO KONG TEMPLE.Kelenteng Sam
Po Kong merupakan bekas tempat persinggahan dan pendaratan pertama seorang Laksamana
Tiongkok beragama Islam yang bernama Zheng He / Cheng Ho. Tempat ini biasa disebut Gedung
Batu, karena bentuknya merupakan sebuah Gua Batu besar yang terletak pada sebuah bukit batu.
Terletak di daerah Simongan, sebelah barat daya Kota Semarang. Acara dilanjutkan makan siang di
local restaurant , setelah itu ziarah ke Makam Sunan Kalijaga. Makan malam di restoran.
Bermalam di Semarang.

DAY.4. SEMARANG – SINGAPORE (B)
Setelah makan pagi , free programe sampai cek out time , jam 12.00 siang lalu berangkat ke
jalan PANDANARAN untuk berbelanja oleh oleh makanan khas semarang. Merupakan central
kulinery oleh-oleh khas Semarang. Di tempat inilah makanan khas Semarang seperti lumpia,
bandeng presto, dan wingko babat dapat ditemui dengan mudah.Selesai belanja oleh oleh
rombongan makan siang (personal account) lalu berangkat ke airport, Kalau masih ada waktu
ambil gambar di KOTA LAMA. ( Di KOTA LAMA ada sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri
dengan kukuh dan mempunyai sejarah Kolonialisme di Semarang. Disini banyak penjual barang
barang antik. Dan biasanya daerah ini digunakan tourist untuk ambil gambar).

Harga Pakej : Tidak termasuk Airport/Airline Taxs dari Singapura & Semarang S$140.00
S$ 590.00 - seorang dewasa (twin/triple sendiri)
S$ 480.00 - seorang kanak – kanak (2 – 11 tahun) dgn katil
S$ 400.00 - seorang kanak – kanak (2 – 11 tahun) tanpa katil
PESAWAT – GARUDA INDONESIA
GA 823 31AUG SINCGK 0725 - 0815
GA 236 31AUG CGKSRG 1150 - 1300
GA 243 03SEP SRGCGK 1625 - 1735
GA 822 03SEP CGKSIN 2040 - 2330

Berangkat : 31 AUG 2017
HOTEL :
SEMARANG : IBIS HOTEL (3*)
DEMAK : AMANTIS HOTEL (3*)

Nota :




Tipping untuk Guide dan Driver S$15.00 setiap dewasa dan kanak – kanak
Harga Pakej , Airport / Airline Taxs dan Aturcara Perjalanan tertakluk pada perubahan

