2 Malam di Kapal + 1 Malam di Hotel
Hari 01 : LABUAN BAJO – PULAU RINCA – PULAU PADAR – PULAU KALONG (L,D)
Kedatangan di bandara Labuan bajo, lalu jemput, transfer ke dermaga, lalu menuju pulau rinca, Trekking
melihat satwa komodo. Lanjut ke pulau padar, trekking sunset view ke puncak padar. Lalu sunset cruise
menuju pulau kalong dan bermalam (dekat pulau komodo).
Hari 02 : PULAU KOMODO – PINK BEACH – PULAU GILI LABA (B,L,D)
Pagi hari trekking di pulau komodo, Lanjut ke pink beach snorkeling. Sore hari menuju Gili laba, Trekking
sunset view. Lalu bermalam di sekitar gili laba.
Hari 03 : MANTA POINT – PULAU KANAWA – PULAU KELOR – LABUAN BAJO – CHECK IN HOTEL (B,L,D)
Pagi hari menuju manta point, snorkeling dengan ikan manta. Lalu menuju pulau kanawa, snorkeling. Sore
Hari snorkeling di pulau kelor, Kemudian kembali ke Labuan bajo, check in hotel dan makan malam di
restoran.
Hari 04 : LABUAN BAJO – SHOPPING TOUR – MAKAN SIANG – DROP BANDARA – SELESAI (B)
Pagi hari shopping di sekitar Labuan bajo, atau jika pada hari pertama belum sempat city tour maka tour di
ganti ke hari terakhir. Selanjutnya makan siang dan drop bandara. Selesai
Harga per peserta (Rupiah) berdasarkan jumlah minimal peserta Valid sampai Maret 2018
Category
Silver
Gold
Diamond

2 – 5 pax
‐
5.500.000
6.450.000

6 – 10 Pax
‐
5.000.000
5.950.000

11 – 15 Pax
‐
4.650.000
5.600.000

16 – 20 Pax
‐
4.400.000
5.350.000

21 – 25 Pax
‐
4.250.000
5.200.000

26 – 30 Pax
‐
4.100.000
4.950.000

Akomodasi (Menginap) :
Silver (Boat Open Deck + Hotel Puri Sari 3* / Similar)
Gold (Boat Cabin Van + Hotel Luwansa / La Prima 4* / Similar)
Diamond (Boat Cabin AC + Hotel Bintang Flores / Jayakarta)
Paket Termasuk :
‐ Akomodasi 2 malam di kapal + 1 Malam di Hotel sesuai pilihan
‐ Makan siang 3X, Makan Malam 3X , sarapan 3 X , Air mineral, Kopi , Teh.
‐ Tour Guide selama trip, ranger di pulau , dan semua biaya masuk kawasan wisata serta Kelengkapan snorkeling
‐ Bus Pariwisata ( ber ac ) untuk city tour
Paket Tidak Termasuk :
‐ Asuransi selama perjalanan wisata dan Tipping ke crew kapal / guide
‐ Tiket Pesawat , Diving , dan penyewaan kelengkapan berkebutuhan khusus

30 Pax Up
‐
3.950.000
4.850.000

Terms and Conditions:
1. VILLA TOURS & TRAVEL berhak membatalkan trip dengan pertimbangan‐pertimbangan
tertentu di luar kemampuan kami dan uang DP peserta akan dikembalikan 100%.
2. Itinerary dapat berubah sewaktu‐waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan
kondisi cuaca dan pasang surut air.
3. Apabila ada destinasi tujuan yang tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena cuaca tidak
mendukung atau sebab lain diluar kemampuan kami, maka peserta tidak berhak untuk
meminta pengembalian biaya yang telah dibayarkan.
4. Down payment yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan apabila ada pembatalan trip
dari pihak peserta.
5. Pembayaran DP 50% dari harga paket dan dilunasi 1 minggu sebelum keberangkatan.
6. Perubahan rute perjalanan dari acara yang telah ditentukan akan menjadi tanggung jawab
peserta seperti tambahan biaya.
7. Harga berlaku untuk domestic. Untuk WNA ada penambahan harga Rp 500.000 dari harga
paket.
8. Harga dapat berubah sewaktu‐waktu menyesuaikan kenaikan harga BBM.
9. Harga tidak berlaku untuk high season

