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Open Trip  Aceh – Pulau Weh 4D3N 
 
Jadwal :  
 
12 – 15 Desember (Kuota 10-15 Orang) 
 
Biaya dan Fasilitas : 
 
Rp. 4.200.000/orang – Termasuk tiket Pesawat Jakarta – Banda Aceh PP 
Rp. 2.200.000/orang – Tanpa tiket Pesawat Jakarta – Banda Aceh PP 
 
Paket termasuk: 
 Transportasi AC  
 Local guide/driver 
 Kapal penyebrangan aceh – sabang PP business class 
 2 malam akomodasi di Jelita Bungalows – Pantai Iboih, Sabang (1 kamar ber-2) 
 1 malam akomodasi di Hotel 61 – Banda Aceh, atau setara hotel */** (1 kamar ber-2) 
 Snorkeling full set 
 Sewa Boat – snorkeling ke pulau rubiah 
 Makan selama trip 

 
Paket tidak termasuk: 
 Tipping guide & supir - seikhlasnya 
 Pengeluaran pribadi (Laundry, Telephone, Mini Bars,dll) 
 Airport tax 
 Porter 
 Budget tiket maksimal 2jt/orang PP, jika harga tiket melebihi budget, maka biaya kelebihan 

harga tiket akan ditanggung peserta. 
 
Ittinerary : 
 
Day  1 : city tour dan wisata kuliner 

Setibanya di Bandara International Sultan Iskandar Muda kita akan dijemput oleh driver sekaligus 
guide local untuk check in di hotel 61 dan melakukan city tour kota banda aceh. Diantaranya : 
Museum Tsunami, PLTD Apung, Sholat Maghrib di masjid Raya Baiturrahman, wisata kuliner mie 
atjeh razali, satay matang dan gulai itik. 

Day2 : explore sabang 

Jam 08.00 Setelah sarapan, anda check out hotel dan akan dijemput oleh driver untuk menuju 
pelabuhan ulee lheue dan menyebrang ke pulau weh menggunakan kapal cepat pada jam 09.30. 
setibanya di sabang, anda akan diantar ke penginapan di kawasan pantai iboih yaitu jelita bungalow. 
Kemudian setelah makan siang, kita akan melakukan explore pulau weh yaitu ke : pantai gapang, air 
terjun anak laot, sunset di tugu kilometer 0 Indonesia dan kuliner malam di sabang fair. Rekomendasi 
kuliner favorit yaitu : mie jalak dan satai gurita 

Day  3 : snorkeling di iboih, pulau rubiah dan sunset di pantai sumur 3 

Jam 08.00 setelah sarapan kita akan menyebrang ke pulau rubiah dan snorkeling di sisi depan dan 
belakang pulau menggunakan speed boat, puas snorkeling hingga jam makan siang kita akan kembali 
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ke pantai iboih dan kembali melakukan snorkeling di sekitar sana. Lepas waktu ashar kita akan 
menuju benteng belanda dan jepang untuk sejenak foto dan sunset di pantai sumur 3. 

Day  4 : beli oleh-oleh, pantai lampuuk dan kuliner ayam tangkap aceh rayeuk 

Jam 06.30 kita akan menyebrang kembali ke aceh menggunakan kapal cepat pada jam 08.00 waktu 
setempat. Setibanya di aceh kita akan menuju pantai lampuuk, wisata belanja oleh-oleh dan makan 
ayam tangkap di resto ayam tangkap aceh rayeuk. Lalu langsung menuju bandara 
 
Perlengkapan yang harus dibawa : 
 
Pakaian ganti minimal 3 (termasuk pakaian untuk berenang), kamera, alas kaki yang nyaman, 
kebutuhan pribadi (alat mandi,obat-obatan,alat sholat), sunblock, kantong plastik (untuk pakaian 
basah) dan CEMILAN. 
 
Ketentuan : 

1. Pembayaran DP sebesar  Rp. 2.000.000  dilakukan pada saat pendaftaran pertama. Yang 
daftar tapi belum melakukan DP maka tidak terhitung dalam list peserta 

2. Pembatalan sebelum H-30, uang DP dikembalikan secara penuh 
3. Pelunasan dilakukan pada H-15 
4. Pembatalan setelah H-30, uang DP hangus tapi keikut sertaan dapat digantikan 
5. Pembatalan setelah H-10 maka uang DP dan Pelunasan hangus tapi keikut sertaan dapat 

digantikan 
6. Biaya perjalanan dapat disesuaikan dengan permintaan dan disesuaikan dengan fasilitas 

yang disediakan 

Contact Person : 

• 085691946136 (Aliya Muafa) 
• email : infotriphemat@gmail.com atau info@triphemat.com  

Pembayaran : 

• Transfer Rek. BCA atas nama Aliya Muafa 6460189983 
• Transfer Rek. Mandiri atas nama Aliya Muafa 1290007920529 

 

 

 

 

 

 

Hotel 61     Jelita Bungalows 
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