Hotel, Convention,
Convention, Resto & Cafe
PENGGUNAAN TEMPAT DI WISMAJOGLO HOTEL
ACARA: WEDDING/PESTA PERNIKAHAN
Kapasitas maksimal: Acara Siang, sd. 350 Undangan (700 orang)
Acara Malam, sd. 300 Undangan (600 orang)

Berlaku mulai 1 April 2019
Harga Sewa : Rp. 17.500.000,-Lokasi : Limasan + Pendopo (kondisi kosong) dan Taman
Bonus : Menginap 1(satu) malam di Sultan dan Kanjeng rooms (2 rooms).
Harga sudah termasuk:
• Kursi H (Gold) jumlah 40 buah.
• Perijinan Kegiatan/keramaian dari Instansi terkait
• Panggung/Stage hiburan/musik (tempat permanen)
• Listrik Penerangan eksisting maks. 5.000 Watt (Catering dan dekorasi)
Harga BELUM termasuk:
 Corcage Catering bila Catering dari luar WJ Hotel
 Biaya kebersihan Gedung setelah acara/event dari Catering dan Decoration
 Sewa Generator Listrik (Genset) dengan daya listrik sesuai kebutuhan penyewa.

Syarat dan Ketentuan:
• Durasi pemakaian (total 12 jam): Acara H 4 jam (Ijab, dan Resepsi), persiapan (dekorasi) 5
jam dan pembongkaran dekorasi 3 jam (termasuk pengosongan gedung).
• Bila kegiatan/acara di malam hari, maka waktu kegiatan maksimal sd. jam 22.00 WIB –
weekend dan sd. Jam 21.00 weekday
• Booking Fee (pesan tempat/tgl) sebesar Rp. 2.000.000,-- tidak dapat dikembalikan jika ada
pembatalan dari pihak penyewa/calon pengguna dan tidak dapat dialihkan untuk acara dan
waktu lainnya.
• Booking Fee tidak mengikat harga sewa awal. Perubahan harga sewa akan diberitahukan
kepada pihak penyewa 21 hari sebelum diberlakukan perubahan harga sewa yang baru.
• Uang Muka Sewa (DP sewa) minimal 50% dari harga sewa dapat mengikat harga sewa.
• Pelunasan seluruh biaya sewa sudah harus diselesaikan 14(empat belas) hari sebelum acara
(hari H).
• Penyewa disarankan untuk memakai Catering mitra WJ agar dapat dibebaskan dari biaya
corcage catering.
• Bila memakai Catering dari luar WJ, penyewa akan dikenakan corcage sebesar 15% dari
jumlah harga (wajar) Catering/vendor. Penyewa wajib menyebutkan nama perusahaan/
vendor Catering yang akan digunakan dan untuk kebaikan bersama (dengan pertimbangan
dan pengalaman) WJ hotel berhak menolak vendor catering yang diusulkan penyewa
tanpa menyebutkan alasannya.
• Dekorasi dan Catering dikenakan biaya kebersihan setelah acara/event, besarnya masingmasing Rp. 500.000,--.
• Wj hotel TIDAK BERTANGGUNG JAWAB bilamana ada pemadaman listrik yang dilakukan
oleh PLN dan/atau penyedia daya listrik lainnya.
Opsi: Mitra WJ menyediakan,
 Genset 40, 60, 80 dan 100 KVA harga bersaing
Catatan: Seluruh harga di atas tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
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