AMAZING KOMODO - FLORES 5D4N
Periode : April 2018

ITINERARY
Day 1: Labuan Bajo – Komodo Island – Pink Beach (L,D)
Selamat datang di Bandara Labuan Bajo! Setibanya di Bandara, anda akan diantar menuju Pulau Komodo menggunakan
Kapal Phinisi. Kita akan berlayar menuju Loh Liang, ujung Pulau Komodo. Setelah makan siang bersama, anda akan diajak
untuk melihat secara langsung Kadal Komodo, yang merupakan salah satu ikon dari wisata Nusa Tenggara Timur. Pada
sore harinya, anda akan diantar menuju Pantai Pink, yang terkenal dengan keunikan pasir pantainya yang bernuansa pink.
Disini anda bisa melakukan kegiatan air seperti snorkling atau diving, atau sekadar berjalan menyusuri bibir pantai.
Menjelang senja, anda akan diajak menuju Kalong Island untuk menikmati sunset. Pada malam harinya, Kapal Phinisi akan
bersandar, sehingga kita bisa makan malam bersama dan beristirahat.
Day 2: Kalong Island – Rinca Island – Kanawa Island – Labuan Bajo (B,L,D)
Setelah sarapan pagi, kita mulai petualangan dengan berlayar menuju Rinca Island. Kita akan melewati spot bernama
Manta Point, dimana kita bisa melihat sekumpulan Manta. Sesampainya di Rinca Island, kita akan menikmati keindahan
alam NTT dengan berjalan santai, menyusuri perbukitan Rinca Island. Disana, kita juga bisa menemui berbagai satwa
endemik khas NTT. Setelah itu, anda akan diajak untuk makan siang diatas kapal, sambil berlayar menuju Kanawa Island.
Disana, anda akan kembali menikmati wisata pantai seperti snorkling, sunbathing, dan diving. Setelah itu, kita akan kembali
ke Labuan Bajo untuk beristirahat dan makan malam.
Day 3: Labuan Bajo – Desa Todo – Wae Rebo (B,L,D)
Pada hari ketiga, kita akan berkenalan dengan tradisi khas Flores. Pertama, kita akan mengunjungi Desa Todo. Disana, kita
bisa melihat berbagai peninggalan bersejarah seperti perkakas peninggalan Kerajaan Todo, serta peninggalan dari masa
kolonialisasi Belanda. Kita juga bisa melihat rumah adat serta melihat kegiatan sehari-hari penduduk lokal disana. Setelah
makan siang, tour dilanjutkan menuju desa adat Wae Rebo. Kita akan disambut dengan perayaan adat yang dipandu
langsung oleh pemimpin desa. Kita akan menghabiskan waktu dengan mengenal tradisi lokal di Wae Rebo, sebelum
akhirnya beristirahat di rumah tradisional Wae Rebo.
Day 4: Wae Rebo – Liang Bua Cave – Labuan Bajo (B,L,D)
Pada hari keempat, kita akan kembali menyusuri keindahan alam dan budaya di Kepulauan Sumba. Pertama kita akan
berkunjung ke Dinthor Village. Lalu lanjut ke Cancar Village. Disana kita akan melihat keindahan alam asri yang masih
dijaga oleh masyarakat lokal disana. Kita kemudian akan menuju Gua Lia Buang, yang merupakan situs arkeologi dari
Homo Floresiensis. Setelah itu kita akan kembali ke hotel untuk beristirahat.
Day 5: Labuan Bajo - Departure (B)
Setelah sarapan pagi, kita akan melanjutkan perjalanan ke bandara untuk pulang ke Jakarta. Tour berakhir.

HARGA TOUR PER ORANG (dalam Juta Rupiah) :
Min. 2 Pax

Min. 5 Pax

Min. 8 Pax

Min. 10 Pax

19.7

15.25

11.85

9.85

HARGA TOUR TERMASUK :
1.

Akomodasi 4 malam di Kapal Phinisi / Hotel Lokal / Rumah Adat Wae Rebo

2.

Transportasi AC

3.

Ranger lokal untuk Pulau Komodo dan Pulau Rinca

4.

Hiburan adat tradisional

5.

Tiket masuk wisata sesuai program

6.

Makan sesuai program

7.

Refreshment (air mineral / snack)

8.

Kenang-kenangan berupa scraft tenun tradisional

9.

Tour guide (english speaking)

10. Local guide
11. Porter di Bandara Labuan Bajo

HARGA TOUR BELUM TERMASUK :
1.

Tiket Pesawat Jakarta – Labuan Bajo

2.

Tip Guide dan Supir

3.

Keperluan Pribadi

4.

Pengeluaran lainnya diluar program

NOTE :
 Harga tour diatas masih dapat berubah sewaktu-waktu dengan / tanpa pemberitahuan lebih lanjut atau
sampai adanya proses reservasi yang sudah confirm
 Harga diatas berdasarkan perhitungan 2-10 peserta dewasa, jika jumlah peserta mengalami perubahan,
maka biaya tour akan di revisi
 Proposal tour ini dibuat tanpa adanya reservasi apapun
 Pesawat dan kamar hotel yang tertera dalam penawaran merupakan harga low season dan masih dapat
berubah, bergantung pada jadwal pemesanan paket

Up Date : Jan, 16th 2018

