5D 5H4M EXPLORE
SUMBA (CASUAL
PREWED)
10 Aug 2020 - 14 Aug 2020
See Itinerary Detail

1

BANDARA TAMBOLAKA - SUMBA BARAT DAYA
Setibanya di Bandar Udara Tambolaka, driver (sekaligus pemandu wisata) akan menjemput Anda
di pintu keluar bandara dan langsung menuju lokal restoran untuk makan siang. Photoshoot hari
ini akan dimulai dengan mengunjungi Pantai Watumalandong, kemudian dilanjutkan dengan
Pantai Bawanna dan Tanjung Mareha. Lalu makan malam di lokal restoran dan diantar ke hotel
untuk beristirahat.
Hotel : Ella Hotel *3 atau setaraf
Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant

2

SUMBA BARAT DAYA
Setelah sarapan, photoshoot dimulai dengan mengunjungi Kampung Ratenggaro & Danau
Weekuri makan siang akan disiapkan dalam lunch box. Kemudian photoshoot dilanjutkan dengan
mengunjungi Pantai Mandorak sebagai tempat terakhir photoshoot. Lalu makan malam di lokal
restoran dan kembali ke hotel untuk beristirahat.
Hotel : Ella Hotel *3 atau setaraf
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant

3

SUMBA BARAT - SUMBA TIMUR
Setelah sarapan, dan check out hotel, kita akan mengunjungi Air Terjun Lapopu untuk memulai
photoshoot hari ini. Dilanjutkan dengan mengunjungi Kampung Praijing dan Pantai Walakiri
untuk sunset sebagai tempat terakhir photoshoot. Lalu makan malam di lokal restoran dan kembali
ke hotel untuk beristirahat.
Hotel : Padadita Beach Hotel *3 atau setaraf
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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SUMBA TIMUR
Setelah sarapan, kita akan mengunjungi Savana Puru Kambera untuk memulai photoshoot hari
ini. Lalu dilanjutkan mengambil photo dengan mengunjungi Air Terjun Tanggedu dan Bukit
Wairinding. Kemudian makan malam di lokal restoran dan kembali ke hotel untuk beristirahat.
Hotel : Padadita Beach Hotel *3 atau setaraf
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant

5

SUMBA TIMUR – BANDARA WAINGAPU
Bangun pagi – pagi untuk mendapatkan photo set sunrise di Pantai Walakiri. Kemudian kembali
ke hotel untuk check out dan makan pagi. Lalu Anda akan kembali di jemput untuk photoshoot
terakhir dengan mengunjungi Bukit Persaudaraan dan diantar ke bandara untuk penerbangan
Anda kembali ke kota asal. Perjalanan selesai, sampai jumpa lagi di tour kami selainnya.
Breakfast: Hotel
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SYARAT DAN KETENTUAN
BIAYA TERMASUK
Return airport transfer
2 Malam menginap di Sumba Barat Daya, sesuai pilihan
2 Malam menginap di Sumba Timur, sesuai pilihan
Transportasi AC dengan driver yang merangkap sebagai pemandu wisata
Makan sesuai program
Tiket masuk dan donasi
Souvenir tumbler explore sumba
Dokumentasi
BIAYA TIDAK TERMASUK
Tiket pesawat
Asuransi Perjalanan
Soft drink, Jus, dan Alkohol (personal account)
Pengeluaran pribadi seperti : tip ke driver, laundry, dll yang tidak termasuk dalam paket
Extra cost yang terjadi di luar kontrol kami , seperti pembatalan tiket pesawat / forcé major
Hal – hal yang tidak disebutkan dalam “harga termasuk”
Tambahan tiket masuk untuk market overseas (luar Indonesia)
Kostum dan riasan prewed

Term & Condition
Cancellation :
Pembatalan dari 14 hari sebelum keberangkatan, 50% dari jumlah total akan dibebankan.
Pembatalan dari 5 hari sebelum keberangkatan, 50% dari jumlah total akan dibebankan.
Biaya pembatalan akan berubah tergantung pada term & condition masing - masing hotel.
Child Policy :
Jika Anda bepergian dengan anak-anak dari usia 0 hingga 2 dan anak-anak berbagi tempat
tidur dengan orang tua mereka tidak dikenakan biaya, usia 3 hingga 10 ada diskon 50%
untuk anak-anak.
Pembayaran :
Penyelesaian pembayaran adalah uang muka dan pembayaran akhir. Uang muka adalah
30% dari jumlah total. Pembayaran ini harus dilakukan 14 hari setelah konfirmasi perjalanan.
Pembayaran akhir harus dilakukan 15 hari sebelum perjalanan dimulai.
Others :
Tanggal keberangakan masih merupakan option karena harus menyesuaikan dengan
jadwal Photographer, Mohon hubungi Operator sebelum melakukan pembookingan
Dokumentasi selama tour akan diberikan dalam bentuk file, mohon menyediakan
hardisk/flashdisk untuk mengcopy file dokumentasi.

AyoWisata · 087888392068 · sales@ayowisata.com · ayowisata.travelbiz.id · [Powered by TravelBiz]

Page 3

