
 

 Caldera Indonesia, , Jl. Guntur No. 57, Setiabudi, Jakarta Selatan 12970 

Ph: 021-28541771 (hunting) 

 

Peraturan Caldera River Resort, Sukabumi 

1. Management Caldera Indonesia tidak bertanggung jawab atas kehilangan/ kerusakan barang-barang berharga/ uang, yang 

disimpan sendiri di dalam setiap unit akomodasi yang dipakai oleh tamu. Untuk itu, segala jenis barang-barang berharga/uang 

pada saat kegiatan rafting agar dapat di titipkan di receptionist dan dijadikan satu dengan rombongannya. 

2. Apabila menerima tamu di dalam saung atau villa diharapkan untuk tidak mengganggu tamu-tamu di kamar lainnya dengan tidak 
membuat kegaduhan  

3. Tidak diperkenankan untuk pasangan selain suami istri yang sah untuk tinggal/berada di dalam saung/villa. 

4. Tidak dibenarkan kegiatan berjudi, minum-minuman berakohol ataupun mengkonsumsi obat-obatan terlarang dalam bentuk dan 

cara apapun juga 

5. Para tamu yang terdaftar dimohon tidak meminjamkan kamarnya kepada orang lain, yang belum terdaftar didalam Receptionist. 

6. Para tamu tidak diperkenankan membawa binatang apapun ke dalam saung atau villa, kecuali mendapat izin khusus dari pihak 
Management Resort 

7. Apabila check out, dimohon untuk menyerahkan kunci kamar kepada petugas Receptionist yang bertugas 

8. Setiap tamu berkewajiban menjaga fasilitas resort yang ada. Kerusakan dan kehilangan atas fasilitas yang ada di Caldera Resort 
oleh tamu akan dikenakan biaya kerugian (sesuai nilai kerugian) dan sepenuhnya akan dibebankan kepada tamu atau EO (bila 

di organized oleh EO) yang bersangkutan. 

9. Batas waktu pemakaian setiap unit akomodasi adalah pukul 12.00 WIB.  Pemakaian setiap unit akomodasi melebihi waktu yang 
telah ditentukan akan dikenakan biaya tambahan. Pemakaian Sampai pukul 18.00 WIB akan dikenakan biaya tambahan 50%, 

dan lewat dari pukul 18.00 WIB maka akan dikenakan biaya penuh 

10. Tidak dibenarkan para tamu membawa dan memakai alat-alat listrik lainnya, seperti, DVD, proyektor dll. Tanpa seijin pihak 

management Resort Caldera. 

11. Kegiatan berakhir pada pukul 22.30 WIB 

12. Kepada tamu-tamu yang terdaftar diharapkan dengan sangat untuk dapat mengindahkan peraturan-peraturan di atas demi 
kenyamanan dan untuk menghindari kesulitan-kesuliatan bagi seluruh tamu sendiri. 

 

 

Management Caldera Indonesia 


