EXOTICA SUMBA 3D2N

Periode

: Low Season 2018

Total

: Private

ITINERARY
Hari 1 : Transfer In – Sumba Barat Daya (-/L/D)
Setibanya di Bandara Tambolaka, bertemu dengan guide lalu diantar menuju restoran untuk makan
siang sebelum mengunjungi Kampung Adat Ratenggaro. Lalu menuju Pantai Ratenggaro dan
Danau Weekuri. Setelah makan malam, check in hotel untuk bermalam.

Hari 2 : Sumba Timur (B/L/D)
Setelah sarapan pagi, Check out dan bersiap untuk menuju Waekelo Sawah yang merupakan mata air di
sebuah Goa yang indah. Lalu mengunjungi Kampung Tradisional Praijing yang terletak diatas bukit.
Mesarakan hembusan angin di Bukit Wairinding dan bermain di Pantai Walakiri yang terkenal
dengan pemandangan matahari terbenamnya. Setelah makan malam menuju hotel untuk bermalam.

Hari 3 : Sumba Timur (B/-/-)
Setelah sarapan pagi, check out hotel dan melanjutkan perjalanan menuju Puru Kambera yang
merupakan salah satu pantai terindah di Sumba. Lalu belajar menenun salah satu kain tradisional dari
Tamboloka. Pada siang hari diantar menuju Bandara Waingapu untuk penerbangan kepulangan. Dengan
demikian berakhirlah perjalanan anda yang penuh kenangan bersama Shilla Tour, samapai jumpa di
perjalanan lainnya.

PRICE PER-PERSON (Minimum 2 persons) :
TWIN SHARING

IDR. 3.800.000

TOUR PRICE INCLUDES :
1. Penginapan 1 malam di Hotel Sinar Tambolaka / Setaraf dan 1 malam di Hotel Elvin / Setaraf
termasuk sarapan berdasarkan sekamar berdua.
2. Transportasi selama tour.
3. Meals sesuai program.
4. Tiket masuk destinasi wisata.
5. Souvenir dari Shilla Tour
6. Driver sebagai guide.
7. Air mineral 1 botol per hari
TOUR PRICE EXCLUDES :
1.
2.
3.
4.
5.

PPN 1%
Makan diluar program.
Pengeluaran pribadi.
Long weekend dan high season surcharge.
Hal lain yang tak disebutkan diatas.

PAYMENT & DEPOSIT
1. Deposit harus dibayarkan 50% dari total biaya tour setelah mandapat konfirmasi untuk bokingan
tersebut
2. Deposit ke 3 ( 30% ) dari total biaya tour dalam waktu 02 Mingggu sebelum keberangkatan
3. Pelunasan harus dibayarkan minimal 07 hari sebelum keberangkatan.
CANCELLATION & NOW SHOW
1. Pembatalan 01 minggu sebelum keberangtan akan dikenakan biaya 50% dari biaya tour
2. Pembatalan 03 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya Full dari biaya tour
3. Pembatalan di hari keberangkatan / NO SHOW dikenakan biaya Full dari biaya tour
NOTE
1. Harga tour dapat berubah dengan atau tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu
2. Harga yang diberikan merupakan harga per orang dan berdasarkan rate yang berlaku saat
transaksi
3. Jika ada penambahan / pengurangan hal lain harus diinfokan ke kantor terlebih dahulu
4. Harga subject to change berdasarkan konfirmasi atas bokingan tersebut
5. Jika ada perubahan jadwal perjalanan / Force Major, pihak travel berhak merubah karena kondisi
yang tidak memungkinkan
6. Hal lain yang terdapat di luar package tour, bukan merupakan tanggung jawab pihak travel
agent.

Up Date : 22 Mar '18

