PARADISO LOMBOK TOUR 4D3N
PERIODE
TOTAL

: LOW 2018
: FIT

ITINERARY

HARI 1 : KEDATANGAN

(-/-/-)

Selamat datang di Lombok! Sesampainya di Lombok, anda akan dijemput oleh tim kami disana untuk
kemudian diantar menuju hotel untuk check – in dan acara bebas di sekitar hotel.
HARI 2 : SASAK TOUR

(B/L/D)

Setelah makan pagi di Hotel, hari ini anda melakukan perjalanan spesial karna mengunjungi Desa Sukarare
yang merupakan salah satu penghasil tenun terbesar di Lombok, kemudian mengunjungi Desa Sade yang
merupakan desa unik penduduk Sasak. Setelah makan siang anda akan diajak menikmati hamparan pasir putih
di Pantai Kuta dan diakhiri memanjakan mata dengan melihat panorama laut biru kehijauan yang
memantulkan sinar mentari senja di Tanjung Aan. Kembali ke Hotel untuk beristirahat.
HARI 3 : GILI TRAWANGAN

(B/L/D)

Pagi kedua di tanah Sasak. Sesudah makan pagi di Hotel Anda dapat mengunjungi Bukit Malimbu untuk
melihat harmonisasi keindahan antara 3 Gili di Lombok. Di Gili Trawangan anda dapat bermain permainan air
atau hanya sekedar menikmati keindahannya dengan berswafoto. Setelah makan siang Anda akan diantar
kembali menuju Lombok yang melewati Pusuk Monkey Forest dan pusat oleh – oleh khas Lombok di
Mataram. Setelah makan malam anda bisa kembali ke Hotel untuk beristirahat.
HARI 4 : KEPULANGAN

(B/L/-)

Hari terakhir di Lombok. Makan pagi di Hotel dan persiapan check out sebelum menuju Air Terjun Benang
Kelambu yang terkenal karena keindahannya. Dengan waktu yang tersisa Anda akan diajak mengunjungi
Taman Narmada dan berbelanja oleh – oleh khas Lombok sebelum Makan siang dan diantar ke Bandara
dengan membawa sejuta kenangan manis bersama Shilla Tour Jakarta.
HARGA TOUR :

HOTEL

ROOM TYPE

ARUNA HOTEL SENGGIGI
PURI SENGGIGI

HARGA TOUR
4 ORANG

8 ORANG

STANDARD TWIN/DOUBLE

IDR 3.150.000

IDR 2.900.000

STANDARD TWIN/DOUBLE

IDR 2.500.000

IDR 2.200.000

HARGA TOUR TERMASUK :
1. Akomodasi 3 malam di Hotel pilihan/setaraf termasuk makan pagi (berdasarkan sekamar berdua)
2. Transportasi dan penjemputan menggunakan bus pariwisata AC
3. Makan siang dan malam sesuai kebutuhan
4. Tiket masuk tempat wisata sesuai program
5. Souvenir cantik dari Shilla Tour
6. Driver dan Tour Guide lokal yang berpengalaman
HARGA TOUR BELUM TERMASUK :
1. Tiket pesawat PP
2. PPN 1%
3. Tipping
4. Makan dan tour diluar program
5. Pengeluaran pribadi : Laundry, Mini Bar, Telepon.
6. Long weekend dan high season surcharge
PAYMENT & DEPOSIT


Deposit harus dibayarkan 50% dari total biaya tour setelah mandapat konfirmasi untuk bokingan
tersebut.



Deposit ke 3 ( 30% ) dari total biaya tour dalam waktu 02 Mingggu sebelum keberangkatan.



Pelunasan harus dibayarkan minimal 07 hari sebelum keberangkatan.

CANCELLATION & NOW SHOW


Pembatalan 02 minggu sebelum keberangtan akan dikenakan biaya 50% dari biaya tour



Pembatalan 07 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya Full dari biaya tour



Pembatalan di hari keberangkatan / NO SHOW dikenakan biaya Full dari biaya tour

NOTE


Harga tour dapat berubah dengan atau tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu



Harga yang diberikan merupakan harga per orang dan berdasarkan rate yang berlaku saat transaksi



Jika ada penambahan / pengurangan hal lain harus diinfokan ke kantor terlebih dahulu



Harga subject to change berdasarkan konfirmasi atas bokingan tersebut



Jika ada perubahan jadwal perjalanan / Force Major, pihak travel berhak merubah karena kondisi yang
tidak memungkinkan



Hal lain yang terdapat di luar package tour, bukan merupakan tanggung jawab pihak travel agent.
Up Date : 07 JUNE '18

