ONE DAY TOUR SURABAYA
DESCRIPTION
Trowulan adalah sebuah situs peningalan sejarah yang meliputi beberapa desa dan kecamatan di
perbatasan kabupaten Mojokerto dan Jombang, di Trowulan kita bisa menjumpai banyak sekali
peninggalan sejarah yang disinyalir berasal dari masa kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan
sebelumnya, seperti komplek bangunan penduduk, candi-candi yang megah dan musium dengan koleksi
banyak artefak dari kerajaan-kerajaan besar di Jawa, kawasan ini juga diduga merupakan ibu kota
Majapahit yang berkuasa di Jawa pada abad 13 sampai dengan abad 16.
Tour Include:
➢
➢
➢
➢
➢

Transportasi termasuk pick up and drop off
Makan Siang 1 x
Biaya BBM, Tol dan parkir
Tiket masuk (Local Tourist only)
Air mineral per orang

Tour Exclude:
➢ Tambahan biaya tiket masuk untuk wisatawan internasional
➢ Kegiatan dan pengeluaran personal
➢ Asuransi
Itinerary
07:00am Kami akan menjemput Anda di hotel atau tempat lainnya di dalam kota Surabaya, perkenalan
dengan crew kami dan briefing singkat tour. Kemudian berangkat menuju jembatan Suramadu untuk
menyeberangi jembatan, putar balik untuk kemudian menuju ke arah Surabaya kembali.
08.30am Kita akan menuju ke Museum kesehatan yang memiliki sejarah kesehatan di Surabaya, baik
dengan obat modern maupun penyembuhan ala tradisional.
11.00am Selanjutnya kita akan mengunjungi Museum House of Sampoerna yang memiliki sejarah mulai
dari kepemilikian pertama pabrik rokor Sampoerna, pemilik berikut keluarganya sampai dengan sekarang
ini dimiliki oleh Philip Morris.
12.00am Break dan makan siang
01.00pm Selesai makan siang, kita akan mengunjungi Tugu Pahlawan dan Museum 10 November dengan
dioramanya yang terkenal.
02.00pm Kita akan melanjutkan perjalanan ke masjid Cheng Ho, salah satu masjid terkenal di Surabaya
yang sebagiam bentuk arsitekturnya mengadopsi arsitektur Tiongkok.
03.00pm Rute berikutnya adalah mengunjungi Klenteng Kwan Im di Pantai Kenjeran dan Temple of
Heaven di Kenjeran.
05.00pm Tour akan dilanjutkan menuju ke Mirota pusat oleh – oleh dan kemudian peserta akan
diantarkan kembali ke hotel atau tempat penjemputan pertama.

Price Details Number

Price per pax

2 pax

Rp. 680.000

5 pax

Rp. 300.000

Barang- barang yang perlu dibawa:
➢ Topi / payung
➢ Sunblock
➢ Obat – obatan pribadi

