KOMODO TOUR
Pulau Rinca – Pulau Komodo
3 Hari / 2 Malam

Pulau Rinca

Pulau Komodo

Batu Cermin

Hari 1 • KEBERANGKATAN DENPASAR – KEDATANGAN LABUAN BAJO – PULAU RINCA – PULAU
KALONG
(MS•MM)
Berangkat dari Bandara Ngurah Rai Denpasar dengan Wings Air IW#1888 (08.00 – 09.15) atau dengan
Garuda Indonesia GA#7026 (07.30 – 09.05) menuju Bandara Komodo – Labuan Bajo.
Tiba di Bandara Komodo – Labuan Bajo, anda akan ditemui oleh representative kami dan transfer
menuju pelabuhan untuk menaiki boat menuju Pulau Rinca (kira kira 2,5 jam perjalanan). Makan siang
diatas kapal. Tiba di Pulau Rinca, berjalan melalui hutan kering di Pulau Rinca. Dalam perjalanan anda
akan melihat rusa, kerbau, babi hutan, kera ekor panjang. Ranger (pawing – penjaga hutan) akan
memimpin perjalanan anda. Kembali ke perahu dan melanjutkan ke Pulau Kalong. Makan malam dan
bermalam diatas kapal.
Bermalam di atas kapal

Hari 2 • PULAU KALONG – PULAU KOMODO – LABUAN BAJO

(MP•MS•MM)

Makan pagi di atas kapal
Setelah makan pagi, kemudian meninggalkan Pulau Kalong menuju Pulau Komodo. Menikmati
Matahari terbit yang indah dan beberapa pulau sepanjang perjalanan anda. Tiba di Pulau Komodo,
trekking singkat berjalan ke hutan untuk melihat Komodo dari dekat. Anda juga akan melihat satwa liar
lain seperti rusa, babi hutan dan juga berbagai jenis burung. Ranger (pawang – penjaga hutan) akan
menemani sepanjang trekking. Setelah itu, kita berenang atau snorkeling di Pink Beach (Pantai Pink);
situs terbaik untuk snorkeling dan berenang. Makan siang disediakan di atas kapal dan dilanjutkan
berlayar ke Labuan Bajo. Setelah tiba, transfer menuju hotel untuk bermalam. Makan malam di
hotel/restaurant.
Bermalam di hotel pilihan

Hari 3 • LABUAN BAJO – KEBERANGKATAN DENPASAR (MP)
Makan pagi di hotel
Check out hotel. Jika waktu memungkinkan, kita akan diajak tour sebentar mengunjungi Batu Cermin
atau sering disebut Mirror Cave dan melihat pasar tradisional/lokal. Setelah itu anda akan diantar
menuju Bandara untuk terbang kembali ke Bali dengan Wings Air IW#1889 (09.35 – 10.55) atau dengan
Garuda Indonesia GA#481 (07.20 – 08.55).
Tiba di Bali, dijemput oleh keluarga masing – masing.

* * * Akhir Pelayanan* * *
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Hotel

Boat

Bintang Flores/Jayakarta
Laprima Hotel
Luwansa Hotel

Harga tour per orang x1000 dalam mata uang IDR
berdasarkan:

Cabin AC
Cabin Van
Open Deck

FIT (Driver cum guide)
02-03

04-05

06-09

10 up

5.348
4.773
4.198

4.543
4.198
3.853

4.083
3.508
3.278

3.163
3.048
2.703

Harga paket termasuk :
1. 01 malam menginap di boat dan 1 malam menginap di hotel pilihan (1 kamar
berdua/twin sharing)
2. Boat private selama tour sesuai program
3. Makan sesuai dengan program diatas (MP: Makan Pagi, MS: Makan Siang, MM: Makan
malam)
4. Tiket masuk objek wisata
5. Guide berbahasa Indonesia
6. Mineral water
7. Snorkeling spot fee dan snorkeling equipment
8. Komodo ranger fee
9. Camera fee
Harga paket tidak termasuk :
1. Tiket domestik Denpasar – Labuan Bajo – Denpasar
2. Tipping
3. Biaya pengeluaran pribadi
4. Snack dan minuman soda, alcohol dan lain – lain
5. Handuk
6. Harga tambahan untuk high/peak season – TBA
Remarks:
1. Deposit dilakukan pada saat reservasi sudah confirm
2. Pelunasan paling lambat 21 hari sebelum tanggal keberangkatan
3. Pembatalan yang dilakukan setelah tiket terissue atau sudah dikeluarkan akan dikenakan
biaya tiket full 100% dan biaya lainnya
4. Pembatalan dalam 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan 75% dari harga tour
5. Pembatalan dalam 0-12 hari sebelum keberangkatan dikenakan 100% dari harga tour
6. Tidak ada pengembalian tour/objek wisata yang tidak dipakai selama tour berjalan
7. Complaint hanya bisa diterima pada saat tur sedang berjalan dan kami tidak menerima
complaint pada saat anda sudah selesai mengikuti tur dan telah kembali ke Bali
8. Harga dapat berubah sewaktu-waktu & tidak berlaku pada periode High/Peak Season
Validitas:
Harga di atas berlaku hingga 31 Desember 2017
Catatan: Jika hotel yang anda pilih penuh pada periode yang anda inginkan atau kategori room
terjual habis, kami akan memberitahu anda informasi tentang tambahan/pengurangan harga sesuai
dengan periode waktu permintaan anda dengan menginformasikan nama hotel yang akan dipesan
Kami berharap anda mendapatkan apa yang anda harapkan dan jika ada hal yang kurang jelas
atau ada permintaan sesuai dengan harga yang anda inginkan jangan ragu untuk menghubungi
kami kembali, kami akan siap membantu anda.
Terima Kasih & Salam,
Santa Bali Tours & Travel
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