
 

 

 

 

PAKET 2H1M 

FULL PKU 

Day 1 

07.00 Sampai di Pekanbaru 

09.00 

 

Museum sang Nila Utama 
memiliki 5000-an koleksi yang terdiri dari 10 jenis koleksi yakni geologika ( benda yang berupa 
objek ilmu geologi ), biologi (benda yang dipelajari oleh disiplin ilmu biologi termasuk hewan-
hewan yang diawetkan , etnografika (hasil kerajinan tangan suatu etnis). arkeologi (benda dari 
zaman prasejarah), historika (koleksi yang terkait sejarah), numismatika/heraldika (mata uang dan 
stempel), filologika (naskah kuno tulisan tangan), Kramalogika (benda dari tanah liat). 

12.00 – 13.00 ISOMA (Makan Siang di local resto) 

14.00 

 

Waterpark Labersa 
Wahana bermain air ini memiliki lokasi yang sangat luas. Dilengkapi dengan berbagai macam 
permainan, seperti roller coster, perahu-perahuan, kolam berenang,seluncuran, dan berbagai 
macam lainnya. Di sini juga tersedia kolam untuk anak-anak, remaja dan dewasa. Fasilitas lainnya 
adalah gazebo, toilet umum, kantin dan minimarket. 

18.00  Check In Hotel 

19.00  Free Time 

Day 2 

07.00 – 08.00 Sarapan di hotel ( Check Out ) 

09.00 – 11.00 

 

Perpustakaan Soeman H.S 
Perpustakaan ini dibangun oleh pemerintah Provinsi Riau. Perpustakaan ini mempunyai 6 lantai 
guna memenuhi fasilitas publik berupa perpustakaan daerah. Perpustakaan ini juga sekaligus 
menjadi ruang publik bagi masyarakat. Desainnya unik terinsipirasi dari alas baca Al-Quran sekilas 
juga mirip dengan buku yang sedang terbuka. Perpusatakaan ini dilengakapi dengan berbagai 
koleksi buku dari berbagai bidang ilmu. 

12.00 – 13.00 ISOMA (Makan Siang di local resto) 

14.00 – 17.00 

 

Mall SKA Pekanbaru 
Mall SKA Pekanbaru adalah salah satu pusat perbelanjaan terlengkap di pekanbaru.  Mall ini juga 
merupakan salah satu yang terlama. Mall ini menyediakan pusat belanja pakaian, makanan, 
elektronik dan sebagainya. 

17.00 Pulang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Riau
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fasilitas_publik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Publik
https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Quran
https://id.wikipedia.org/wiki/Buku


 

 

 

 

 
Harga (Hotel Bintang **** dan Bintang ***) 
Pax 30 : Rp.  
Pax 43 : Rp. 
 
Harga (Hotel Bintang ** dan Bintang *) 
Pax 30 : Rp.  
Pax 43 : Rp.  
 
 
 
Keterangan: 

- Harga sesuai dengan hotel dan lokasi wisata    
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah 
- Tempat/Objek wisata bias disesuaikan dengan permintaan customer 
- Itenary hanya acuan dan dapat berbeda dari estimasi waktu yang tertera sesuai dengan kondisi 

lapangan 
- Itenary menyesuaikan jika terdapat penambahan lokasi wisata 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan tempat wisata : 

 

- Kebun Binatang sang Kulim - Living World 

- Masjid Agung Annur - Danau Buatan Rumbai 

- Transmart PKU-  - Taman Rekreasi Alam Mayang 

- Plaza Senapelan  - Pusat belanja pasar bawah Desa  

- wisata Okura rumbai - Giant 

- Asia farm  - Waterpark Labersa  

- Waterpark Boombara - Pulau Cinta 

   

Pembookingan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum keberangkatan 



 

 

 

 

PAKET 3H2M 

PKU-SIAK 

Day 1 

07.00 Sampai di Pekanbaru 

09.00 

 

Museum sang Nila Utama 
memiliki 5000-an koleksi yang terdiri dari 10 jenis koleksi yakni geologika ( benda yang berupa 
objek ilmu geologi ), biologi (benda yang dipelajari oleh disiplin ilmu biologi termasuk hewan-
hewan yang diawetkan , etnografika (hasil kerajinan tangan suatu etnis). arkeologi (benda dari 
zaman prasejarah), historika (koleksi yang terkait sejarah), numismatika/heraldika (mata uang 
dan stempel), filologika (naskah kuno tulisan tangan), Kramalogika (benda dari tanah liat). 

12.00 – 13.00 ISOMA (Makan Siang di local resto) 

14.00 

 

Waterpark Labersa 
Wahana bermain air ini memiliki lokasi yang sangat luas. Dilengkapi dengan berbagai macam 
permainan, seperti roller coster, perahu-perahuan, kolam berenang,seluncuran, dan berbagai 
macam lainnya. Di sini juga tersedia kolam untuk anak-anak, remaja dan dewasa. Fasilitas lainnya 
adalah gazebo, toilet umum, kantin dan minimarket. 

18.00  Check In Hotel 

19.00  Free Time 

Day 2 

07.00 – 08.00 Sarapan di hotel 

09.00 Menuju Istana Siak 

12.00 Makan di local resto 

13.00 

 

Istana siak Sri Indrapura 

Istana Siak Sri Inderapura atau Istana Asserayah Hasyimiah atau Istana Matahari Timur 
merupakan kediaman resmi Sultan Siak yang mulai dibangun pada tahun 1889, yaitu pada masa 
pemerintahan Sultan Syarif Hasyim. Istana ini merupakan peninggalan Kesultanan Siak Sri 
Inderapura yang selesai dibangun pada tahun 1893. 

16.00 Kembali ke Pekanbaru (Hotel) 

18.00 Free Time 

Day 3 

07.00 – 08.00 Sarapan di hotel (Chek Out ) 

09.00 

 

Perpustakaan Soeman H.S 
Perpustakaan ini dibangun oleh pemerintah Provinsi Riau. Perpustakaan ini mempunyai 6 lantai 
guna memenuhi fasilitas publik berupa perpustakaan daerah. Perpustakaan ini juga sekaligus 
menjadi ruang publik bagi masyarakat. Desainnya unik terinsipirasi dari alas baca Al-Quran sekilas 
juga mirip dengan buku yang sedang terbuka. Perpusatakaan ini dilengakapi dengan berbagai 
koleksi buku dari berbagai bidang ilmu. 

12.00 Makan Di local Resto 
 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Riau
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fasilitas_publik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Publik
https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Quran
https://id.wikipedia.org/wiki/Buku


 

 

 

 

13.00 

 

Pasar bawah Pekanbaru 
Pasar bawah Pekanbaru adalah pasar tertua di pekanbaru. Terletak di pinggir sungai siak. Pasar 
ini menyediakan perabotan rumah tangga, pernak pernik, kue dan sebagainya. Ada yang dari luar 
negri dan dalam negri. Memiliki bangunan yang berwarna cerah dan juga terdiri dari 4 lantai. 

17.00 Pulang 

 

 

Harga (Hotel Bintang **** dan Bintang ***) 

Pax 30 : Rp.  
Pax 43 : Rp. 
 
Harga (Hotel Bintang ** dan Bintang *) 
Pax 30 : Rp.  
Pax 43 : Rp.  
 
 
 
Keterangan: 

- Harga sesuai dengan hotel dan lokasi wisata    
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah 
- Tempat/Objek wisata bias disesuaikan dengan permintaan customer 
- Itenary hanya acuan dan dapat berbeda dari estimasi waktu yang tertera sesuai dengan kondisi 

lapangan 
- Itenary menyesuaikan jika terdapat penambahan lokasi wisata 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembookingan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum keberangkatan 

Pilihan tempat wisata : 

 

- Kebun Binatang sang Kulim - Living World 

- Masjid Agung Annur - Danau Buatan Rumbai 

- Transmart PKU-  - Taman Rekreasi Alam Mayang 

- Plaza Senapelan  - Pusat belanja pasar bawah Desa  

- wisata Okura rumbai - Giant 

- Asia farm  - Waterpark Labersa  

- Waterpark Boombara - Pulau Cinta 

   



 

 

 

 

PAKET 3H2M 

PKU-ROHUL 

Day 1 

07.00 Sampai di Pekanbaru 

09.00 

 

Museum sang Nila Utama 
memiliki 5000-an koleksi yang terdiri dari 10 jenis koleksi yakni geologika ( benda yang berupa 
objek ilmu geologi ), biologi (benda yang dipelajari oleh disiplin ilmu biologi termasuk hewan-
hewan yang diawetkan , etnografika (hasil kerajinan tangan suatu etnis). arkeologi (benda dari 
zaman prasejarah), historika (koleksi yang terkait sejarah), numismatika/heraldika (mata uang 
dan stempel), filologika (naskah kuno tulisan tangan), Kramalogika (benda dari tanah liat). 

12.00 – 13.00 ISOMA (Makan Siang di local resto) 

14.00 

 

Bombara Waterboom 
Wahana bermain air ini memiliki lokasi yang sangat luas. Dilengkapi dengan berbagai macam 
permainan, seperti roller coster, perahu-perahuan, kolam berenang,seluncuran, kolam 
bergelombang dan berbagai macam lainnya. Di sini juga tersedia kolam untuk anak-anak, remaja 
dan dewasa. Fasilitas lainnya adalah gazebo, toilet umum, kantin dan minimarket. 

18.00  Check In Hotel 

19.00  Free Time 

Day 2 

06.00 Sarapan di hotel 

07.00 Menuju Islamic Center Pasir Pangaraian 

12.00 Makan di local resto 

13.00 

 

Islamic Center Pasir Pangaraian 

Masjid ini memiliki keindahan yang luar biasa. Di dukung oleh luasnya bangunan, didirikan diatas 
lahan seluas 22 hektar dengan luas bangunan 15 800 meter persegi dan berdaya tampung 
mencapai 15.000 hingga 20.000 jemaah.  

16.00 Kembali ke Pekanbaru (Hotel) 

18.00 Free Time 

Day 3 

07.00 – 08.00 Sarapan di hotel (Chek Out ) 

09.00 

 

Perpustakaan Soeman H.S 
Perpustakaan ini dibangun oleh pemerintah Provinsi Riau. Perpustakaan ini mempunyai 6 lantai 
guna memenuhi fasilitas publik berupa perpustakaan daerah. Perpustakaan ini juga sekaligus 
menjadi ruang publik bagi masyarakat. Desainnya unik terinsipirasi dari alas baca Al-Quran sekilas 
juga mirip dengan buku yang sedang terbuka. Perpusatakaan ini dilengakapi dengan berbagai 
koleksi buku dari berbagai bidang ilmu. 

12.00 Makan Di local Resto 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Riau
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fasilitas_publik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Publik
https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Quran
https://id.wikipedia.org/wiki/Buku


 

 

 

 

13.00 

 

Pasar bawah Pekanbaru 
Pasar bawah Pekanbaru adalah pasar tertua di pekanbaru. Terletak di pinggir sungai siak. Pasar 
ini menyediakan perabotan rumah tangga, pernak pernik, kue dan sebagainya. Ada yang dari luar 
negri dan dalam negri. Memiliki bangunan yang berwarna cerah dan juga terdiri dari 4 lantai. 

17.00 Pulang 

 

 

Harga (Hotel Bintang **** dan Bintang ***) 

Pax 30 : Rp.  
Pax 43 : Rp. 
 
Harga (Hotel Bintang ** dan Bintang *) 
Pax 30 : Rp.  
Pax 43 : Rp.  
 
 
 
Keterangan: 

- Harga sesuai dengan hotel dan lokasi wisata    
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah 
- Tempat/Objek wisata bias disesuaikan dengan permintaan customer 
- Itenary hanya acuan dan dapat berbeda dari estimasi waktu yang tertera sesuai dengan kondisi 

lapangan 
- Itenary menyesuaikan jika terdapat penambahan lokasi wisata 

 
  

 

 

 

Pembookingan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum keberangkatan 

Pilihan tempat wisata : 

 

- Kebun Binatang sang Kulim - Living World 

- Masjid Agung Annur - Danau Buatan Rumbai 

- Transmart PKU-  - Taman Rekreasi Alam Mayang 

- Plaza Senapelan  - Pusat belanja pasar bawah Desa  

- wisata Okura rumbai - Giant 

- Asia farm  - Waterpark Labersa  

- Waterpark Boombara - Pulau Cinta 

   


