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TERNATE – MOROTAI TOUR 
Rempah dan Sejarah Dunia 

8 Hari/ 7 Malam 
 
 

H1 Tiba di Ternate (30 April 2022) 
Tiba di Bandara Sultan Babullah Ternate, dijemput dan kunjungi Benteng Toluco, Benteng 
Portugis yang berdiri dibukit kecil mengahdap Selat Ternate. Kemudian kunjungi Benteng 
Oranje, benteng Belanda setelah mengusir Portguis dari Ternate. Kemudian berangkat ke 
restoran untuk nikmati santapan khas Ternate. Sore kunjungi Benteng Kalamata, benteng 
Portugis di pantai menghadap Pulau Tidore.  
Villa Marasai 
 
H2 Ternate – Morotai (1 mey 2022) 
Hari ini perjalanan akan dilanjutkan menuju Pulau Morotai menggunakan wings air, perjalanan 
akan ditempuh dalam waktu 30 menit 
Setibanya di Pulau Morotai akan dijemput oleh guide dan ditransfer ke hotel. Perjalanan 
kembali dilanjutkan didalam kota Daruba dengan mengunjungi beberapa tempat menarik 
seperti Museum mini perang dunia II, patung trikora,amphibious tank dan kembali ke Hotel 
Makan siang dan makan malam akan di siapkan di Hotel 
Villa Marahai 
 
H3 Morotai Island Tour (2 mey 2022) 
Setelah makan pagi di Hotel, hari ini full day perjalanan akan dilanjutkan dengan mengunjungi 
pulau-pulau tepatnya didepan kota Daruba. 
Berangkat dari pelabuhan Imam Lastory kemudian menggunakan charter speedboat untuk 
mengunjungi Pulau Zum-Zum, di pulau inilah General Douglas MC.Arthur merencakan strategi 
lompat katak untuk mengalahkan jepang.saat ini telah dibangun tugu monument MC Arthur 
disini, pulau dodola yang unik dimana ketika air surut kita bisa berjalan dari pulau satu ke pulau 
satu disebelahnya, kita juga akan melanjutkan untuk snorkeling di pulau kokoya dan 
mengunjungi desa wisata Galo-galo 
Villa Marahai 
 
H4 Morotai Land Tour (3 Mey 2022) 
Hari ini kita akan mengunjungi salah satu site monument “Teuro Nakamura” tentara jepang 
yang melarikan diri ke Hutan pada masa perang dunia II dan kembali di temukan masi hidup 
pada tahun 1973 di desa Pilowo, perjalanan dilanjutkan menuju air terjun raja adalah air terjun 
yang paling menarik di Pulau Morotai, pantai Nunuhu dan desa bido 
Makan siang di local restoran dan makan malam di hotel 
Sore hari balik ke Hotel 
Villa Marahai 
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H5 Moroti free Tour (4 Mey 2022) 
Hari ini adalah hari free program dimana tamu akan bebas melakukan aktivitas, kalau 
memungkin tamu bisa malukan diving di beberapa spot menarik di pulau mitita dan juga kalau 
memungkinan tamu akan snorkeling di beberapa spot lainnya  
Villa Marahai 
 
 
H6 Morotai – Ternate (5 Mey 2022) 
Perjalanan akan dilanjutkan untuk kembali ke Ternate dengan Wings Air, 
Kunjungi Pasar Gamalama di mana aneka produk khas Ternate dan pulau di sekitarnya dijual. 
Pasar yang sangat menarik. tamu akan makan siang di Cengkeh Afo sambil mengunjungi pohon 
cengkeh tertua di dunia. Karena cengkeh pedagang dari Cina, Arab kemudian Eropa datang ke 
Ternate. Jelang sore kembali untuk nikmati senja di pantai sambil makan pisang goreng “pisang 
mulu bebe” khas Ternate ditemani aneka sambal dan minuman air guraka (jahe). Makan malam 
di restoran Royal  
Hotel Emerald 
 
H7 Ternate – Tidore (6 Mey 2022) 
Berangkat ke pelabuhan bastiong untuk menyebrang ke pulau Tidore, penyebrangan akan 
ditempuh dalam waktu sekitar 10 menit untuk sampai di pelabuhan Rum di Tidore. Setibanya di 
Rum, berangkat ke Kota Soasio, Tidore untuk kunjungi Benteng Tahula dan Benteng Tore, dua 
benteng Spanyol yang mengapi Istana Kesultanan Tidore. Kemudian berangkat ke Desa Kalodi 
yang terletak di kaki Gunung Kie Matubu dengan pemandangan yang indah dengan kebun 
cengkeh dan pala serta Gunung Kie Matubu yang tinggi menjulang. Sore lanjutkan perjalanan 
mengelilingi Pulau Tidore dengan pemandangan Pulau Halmahera di sebelah timur dan Pulau 
Ternate dengan Gunung Gamalama yang menjulang. Kemudian singgah di tempat di mana 
orang Spanyol pertama mendarat di Tidore, setelah itu kembali ke Ternate. 
Hotel Emerald 
 
H8 TERNATE Departure 
Pagi acara bebas dan kemudian diantar ke Bandara untuk pulang 
 
Harga per orang dalam Rp  based on Villa Marahai in Morotai 

Hotel | orang 2 3 4-6 7-9 10-14 15-19+1 20-
up+1 

ss 

   7.385.000      

 
Harga per orang dalam Rp  based on Sahid Molokai in Morotai 
 

Hotel | orang 2 3 4-6 7-9 10-14 15-19+1 20-
up+1 

ss 

   6.062.000      
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Harga termasuk:  

• Mobil Private 

• Accommodation based on Twin share 

• Perahu cepat untuk kunjungan Island Tour 

• Makan siang dan malam 

• Pramuwisata 

• Pas masuk di obyek wisata 

• Air mineral dan sekali makan pisang goreng mulu bebe 

• Tour dan transfer 
  
Harga tidak termasuk: 

• Tiket penerbangan 

• Pengeluaran pribadi 

• Tipping 

 

 


