4D3N SUMBA WEST TO EAST PRIVATE TRIP
4 days

Hari 1 L, D
KETIBAAN SUMBA BARAT
Tibanya di Bandara Tambolaka, Anda akan disambut oleh guide kami. Setelah itu, Anda akan menuju resto lokal untuk
makan siang. Setelah makan siang, Anda akan menuju Rumah Budaya. Di rumah budaya ini, Anda akan diperkenalkan
sejarah Sumba. Setelah itu, Anda akan menuju Bukit Lendongara. Dibukit ini anda akan disuguhi pemandangan
perbukitan yang ditumbuhi rerumputan bak layaknya seperti dalam film teletubis. Dan dilanjutkan, ke Pantai Mananga
Aba atau Pantai Kita. Di pantai ini, Anda akan disuguhi bentangan pasir putih meluas dan suasana pantai yang sunyi
dan tenang. Setelah itu, Anda akan makan malam di resto lokal. Setelah makan malam, check in hotel untuk istirahat.
Hotel : Ella Hotel atau setaraf

Hari 2 B, L, D
SUMBA BARAT
Setelah sarapan, Anda akan diajak untuk full day tour dimulai dari Tanjung Mareha. Di Tanjung Mareha ini Anda dapat
melihat keindahan 2 pantai yaitu Pantai Watu Maladong dan Pantai Bwana. Setelah itu, Anda akan menuju Pantai
Pero. Dan dilanjutkan menuju Danau Waekuri. Danau Waekuri merupakan salah satu landmark dari Sumba, danau yang
sangat luas dan airnya adalah air payau. Setelah itu, Anda akan makan malam di resto lokal. Setelah makan malam,
kembali ke hotel untuk istirahat.

Hari 3 B, L, D
SUMBA BARAT-SUMBA TIMUR
Setelah sarapan, Anda akan check out dari Sumba Barat dan Anda akan menuju Kampung Praijing. Kampung Praijing
ini merupakan kampung adat yang paling terkenal di Sumba Barat. Di Kampung ini terdapat 38 rumah tradisional khas
Sumba. Setelah itu, Anda akan menuju Air Terjun Lapopu. Air Tejun Lapopu ini merupakan air terjun tertinggi di NTT.
Dan dilanjutkan menuju Bukit Wairinding. Bukit Wairinding ini merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati
Sumba Timur dari ketinggian. Hamparan padang savana yang terhampar luas berwarna kuning saat musim kemarau dan
berwarna hijau pada saat musin hujan. Setelah itu, Anda akan menuju Pantai Walakiri. Di pantai ini anda akan disuguhi
deretan pohon kelapa dipinggirnya, dengan hamparan pasir putih yang luas dan lautnya yang biru dan di sebelah
baratnya terdapat pohon bakau yang tersusun rapi yang dapat dijadikan spot foto terbaik. Dan setelah itu, Anda akan
makan malam di resto lokal. Setelah makan malam, check in hotel untuk istirahat.
Hotel : Padadita Beach Hotel atau setaraf

Hari 4 B
KEBERANGKATAN SUMBA TIMUR
Setelah sarapan, Anda akan check out dan Anda akan diajak untuk mengunjungi pusat toko oleh-oleh khas Sumba.
Dan setelah itu, Anda akan mengunjungi Bukit Persaudaraan. Di bukit ini anda akan disuguhi pemandangan perbukitan
dan persawahan penduduk yang menghampar luas indah. Dan setelah itu, anda akan diantar menuju bandara dan trip
selesai.

4D3N SUMBA WEST TO EAST PRIVATE TRIP
4 days

Price*
ELLA HOTEL (SUMBA BARAT) + PADADITA (SUMBA TIMUR) // MIN KEBERANGKATAN 4 PAX
Adult Twin Share
IDR
3,290,000
ELLA HOTEL (SUMBA BARAT) + PADADITA (SUMBA TIMUR) // MIN KEBERANGKATAN 2 PAX
Adult Twin Share
IDR
4,590,000
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya

4D3N SUMBA WEST TO EAST PRIVATE TRIP
4 days

Harga Termasuk

Harga Tidak Termasuk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tiket pesawat Internasional / Domestik
Tipping Airport / Hotel Porter
Tipping Driver sebagai Guide IDR 25.000/Orang/ Hari
Early check-in or late check-out fee
Tour dan makan diluar program
Pengeluaran pribadi seperti laundry, mini bar dll
Asuransi perjalanan
Long Weekend & High Season Surcharge (Please Kindly Check
Upon Your Reservation)
9. Rapid test covid-19
10. PPN 1%

Akomodasi 1 (satu) kamar 2 (dua) orang tergantung pilihan hotel
Tour dan makan sesuai dengan program
Transportasi Ac (Innova Max. 6 Orang dalam 1 mobil)
Supir sebagai Guide berbahasa Indonesia
Tiket Wisata
Air Mineral
Harga WNI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Terms and Conditions
1. Harga Berdasarkan Min Keberangkatan 4 Orang Dewasa.
2. Menyertakan Foto Copy Passport/KTP.
3. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) dan jumlah minimum USD 200/peserta atau
Rp.2.500.000,00/ peserta.
4. Waktu Booking/ Pembukuan minimal 3-7 hari kerja sebelum jadwal keberangkatan.
5. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sesuai jadwal dan ketentuan dari pihak
Kedutaan, dan biaya visa tetap harus dilunasi walaupun visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan.
6. Pelunasan dilakukan setelah booking/ pembukuan Confirm.
7. Peserta akan dikenai Biaya Cancellation Fee sebesar 100% jika melakukan last minute cancel (15 hari sebelum keberangkatan atau pada hari
keberangkatan).
8. Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di masing-masing kota / negara. Apabila dalam
periode package di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran / konferensi, atau hotel yang ditawarkan sedang penuh, maka
akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat.
9. Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, gangguan, keterlambatan sarana angkutan/transportasi,
bencana alam dll) yang dapat mempengaruhi acara, maka acara akan dirubah dan bersifat non-refundable (tidak dapat dikembalikan). Dan
biaya package tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur.
10. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
11. Harga masih dapat berubah sewaktu-waktu dari pihak hotel atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
12. Dengan membayar uang muka pendaftaran biaya package, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat & kondisi di atas. Syarat &
Kondisi Package selengkapnya berlaku sesuai dengan yang tertera di dalam brosur program Package Avia / website
13. Harga masih dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut
14. Harga tidak berlaku periode Libur Nasional, Long weekend dan High seasons

