4Hari 3Malam

KOMODO ADVENTURE
LAND TOUR ONLY
ONLY

IDR 3.650.000
per person
SUHU UDARA RATA-RATA
28-35 Celcius

PERBEDAAN WAKTU DARI JAKARTA
1 Jam Lebih Cepat

KOTA
LABUAN BAJO

AKOMODASI
Luwansa Beach Resort

1 orang
IDR
11.110K

MATA UANG
Indonesian Rupiah

HARGA TOUR PER ORANG (Minimum) *Harga dalam Ribuan (K)
2 orang
3 orang
4 orang
5 orang
6 orang
7 orang
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
6.400K
4.900K
4.410K
4.100K
3.900K
3.750K

TOUR ITINERARY
HARI 1 : ARRIVAL – LABUAN BAJO – RINCA ISLAND – PADAR ISLAND HILLTOP (MS/MM)
Setibanya di Labuan Bajo, Pemandu wisata kami akan menyambut anda di bandara Labuan
Bajo dan membawa anda dengan mobil ke pelabuhan di mana anda akan naik perahu wisata
lokal ke Pulau Rinca. Perjalanan akan memakan waktu sekitar dua jam. Setibanya di Pulau
Rinca, anda terlebih dahulu akan pergi ke kantor Komodo National Park untuk tiket masuk
dan pengaturan lain yang diperlukan. Kemudian seorang ranger akan memandu anda selama
5 km berjalan bolak-balik melalui rute yang berbeda selama 2,5 jam untuk melihat dari dekat
vanarnus komodoensis dan hewan liar lainnya di daerah tersebut. Setelah trekking kembali
ke kapal untuk makan siang dan menuju ke Pulau Padar (trekking dan anda dapat mengambil
waktu dengan latar belakang matahari terbenam), makan malam dan bermalam di kapal.

8 orang
IDR
3.650K

HARI 2 : KOMODO ISLAND – PINK BEACH – MANTA POINT – GILI LABA (MP/MS/MM)
Setelah sarapan pagi di kapal anda akan segera berangkat ke Loh Liang untuk mengurus tiket
dan memulai trek 2,5 jam lagi di area tersebut untuk melihat "Komodo Dragon" dan hewan
liar lainnya seperti babi hutan dan rusa. Setelah itu melanjutkan perjalanan anda ke Pantai
Pink untuk snorkeling. Jika anda beruntung anda akan dapat melihat berbagai macam ikan di
permukaan laut atau bahkan berenang bersama mereka. Makan siang di atas kapal sambil
berlayar menuju Manta Point, jika anda beruntung anda dapat melihat ikan manta besar dari
kapal di permukaan laut. Sore berlayar ke Pulau Gili Laba dimana terdapat pemandangan
sangat indah untuk berlabuh, makan malam disediakan di kapal.

HARI 3 : KANAWA ISLAND – BIDADARI ISLAND – LABUAN BAJO – JAKARTA (MP/MS)
Pagi-pagi anda akan berlayar ke Pulau Kanawa, sarapan disediakan di kapal sambil menikmati
matahari terbit. Hari ketiga adalah aktivitas relaksasi di Pulau Kanawa dan Pulau Bidadari,
dua pulau kecil yang indah di bawah laut dan memiliki air yang sangat menakjubkan juga, air
jernih dan pasir putih menambah eksotisme dua pulau ini. Makan siang akan disajikan di
kapal. Setelah makan siang anda akan berlayar ke Labuan Bajo untuk check in ke hotel.

HARI 4 : LABUAN BAJO – DEPARTURE (MP)
Setelah sarapan pagi anda akan mengunjungi Gua Batu Cermin untuk melihat beberapa fosil
kuno, stalagtit dan stalagmit. Setelah itu anda akan diantar ke bandara untuk penerbangan
kembali ke kota asal anda. Sampai jumpa di JALANJALANLAGI berikutnya!

LUWANSA BEACH RESORT, LABUAN BAJO

Harga Tour Termasuk:
✓ 2 Malam menginap di Boat
✓ 1 Malam menginap di Luwansa Beach Resort atau setaraf
✓ Perlengkapan Snorkeling
✓ Makan selama tour sesuai itinerary
✓ Tiket masuk objek wisata
✓ Pengantaran & Penjemputan Airport – Hotel – Airport
✓ Transportasi selama berwisata
✓ Didampingi Tour Guide Professional selama tour
✓ Daily Mineral Water
Harga Tour Tidak Termasuk:
• Tiket Pesawat International JAKARTA – LABUAN BAJO – ENDE – JAKARTA
• Airport Tax & Bagasi
• Tipping Guide & Driver
• Biaya pengeluaran pribadi & Biaya tambahan diluar program acara tour
CATATAN PENTING :
*) Masa berlaku paket tour berlaku hanya untuk periode Desember 2018

HARGA TOUR/TIKET PESAWAT/TRANSPORTASI/HOTEL/RESTAURANT/VISA/JADWAL PENERBANGAN/TANGGAL
KEBERANGKATAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU DENGAN ATAU TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU
MENYESUAIKAN KEADAAN PADA SAAT TOUR BERLANGSUNG MAUPUN PADA PROSES PEMBOOKINGAN

