8D OVERLAND
FLORES MANULALU
7 Jul 2022 - 14 Jul 2022

See Itinerary Detail

1

JAKARTA - LABUAN BAJO
Tiba di bandara Komodo Labuan Bajo, Anda akan dijemput dan diantar menuju Bukit Sylvia
untuk menikmati sunset dan makan malam di restaurant. Setelah itu menuju hotel untuk
beristirahat.
Dinner: Local Restaurant

2

LABUAN BAJO – PULAU KELOR – WAINILU/MANJARITE - PULAU
KALONG
Setelah makan pagi di Hotel, Anda bersiap siap untuk berlayar menuju Pulau Kelor, soft trekking
untuk melihat pemandangan dari atas bukit yang sangat indah. Setelah itu menuju
Wainilu/Manjarite untuk snorkeling. Setelah itu kembali ke kapal melanjutkan perjalanan menuju
Pulau Kalong, disana Anda akan berlabuh dan menikmati sunset sambil melihat ribuan kalong
berterbangan mencari makan.
Breakfast: Hotel Lunch: Lunch Box Dinner: Local Restaurant

3

PULAU PADAR – PINK BEACH – PULAU KOMODO – MANTA POINT –
PULAU KANWA – LABUAN BAJO
Setelah makan pagi di Hotel, Anda akan berlayar menuju Pulau Padar, disana Anda akan
trekking menuju bukit untuk berfoto dan melihat sunrise sambil menikmati pemandangan yang
sangat indah. Perjalanan dilanjutkan menuju Pink Beach untuk berenang, setelah itu Anda
menuju Pulau Komodo dengan ranger berjalan kaki untuk melihat dari dekat binatang Varanus
Komodoensis dan binatang liar lainya. Kemudian menuju Manta Point untuk melihat kawanan
Sting Ray (situasi dan kondisi). Setelah itu Anda akan diajak bersnorkling di Pulau Kanawa dan
kembali menuju Labuan Bajo.
Breakfast: Hotel Lunch: Lunch Box Dinner: Local Restaurant
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LABUAN BAJO – LEMBOR – CANCAR - RUTENG
Setelah makan pagi di Hotel, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Ruteng, Sebuah
kota di dataran tinggi Flores yang merupakan ibukota kabupaten Manggarai dan sering dikenal
sebagai Kota Seribu Biara/Seribu Gereja. Kota kecil ini menempel di lereng landai sisi utara
pegunungan hijau Mandusawu, suhu udara di kota ini pun sangat sejuk. Kemudian Anda akan
diajak menuju kawasan persawahan tradisional berbentuk sarang laba-laba (spider web) atau
yang disebut 'Lingko', tepatnya di Kampung Cara–Cancar. Setelah itu menuju hotel untuk
beristirahat.
Breakfast: Hotel Lunch: Lunch Box Dinner: Local Restaurant

5

RUTENG – KAMPUNG ADAT BENA – AIR PANAS SOA - MANULALU
Setelah makan pagi di Hotel, perjalanan akan dilanjutkan menuju Kota Bajawa. Anda akan
mengunjugi Kampung Adat Bena, dimana Anda akan melihat keindahan arsitektur rumah adat
tradisional yang bertingkat dan kerajinan tenun ikat yang dikerjakan oleh kaum wanita yang ada di
desa tersebut. Kemudian Anda akan diajak berendam air panas di Soa. Setelah itu menuju hotel
untuk beristirahat.
Breakfast: Hotel Lunch: Lunch Box Dinner: Local Restaurant

6

MANULALU – BLUE STONE - MONI
Setelah makan pagi di Hotel, perjalanan dilanjutkan menuju pantai di daerah Penggajawa yang
terkenal dengan batu batuan berwarna biru atau Blue Stone sambal menikmati makan siang.
Kemudian mengunjungi Situs Bung Karno dan Serambi Soekarno. Setelah itu bermalam di
Moni yang berada di area Taman Nasional Kelimutu.
Breakfast: Hotel Lunch: Lunch Box Dinner: Local Restaurant

7

MONI – TAMAN NASIONAL KELIMUTU – KAMPUNG ADAT WOLOGAI ENDE
Pada pukul 04.30 pagi Anda akan dijemput untuk menuju Taman Nasional Kelimutu. Trekking
dari area parkir menuju puncak view point untuk mendapatkan moment sunrise yang indah
dengan pesona pemandangan Danau 3 warna. Sepanjang kawasan juga terdapat berbagai jenis
flora dan fauna. Kemudian kembali ke hotel untuk sarapan pagi dan check out. Setelah itu Anda
akan diajak menuju Kampung Adat Wologai yang sudah berusia hampir 800 tahun. Kemudian
menuju Kota Ende dan berbelanja Souvenir Khas Flores.
Breakfast: Hotel Lunch: Lunch Box Dinner: Local Restaurant
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ENDE - JAKARTA
Setelah makan pagi di Hotel, menuju bandara untuk penerbangan kembali ke Jakarta. Terima
kasih telah memilih Kami sebagai partner perjalanan Anda.
Breakfast: Hotel
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SYARAT DAN KETENTUAN
BIAYA TERMASUK
6 malam di hotel dengan ketentuan satu kamar berdua atau bertiga.
1 malam diatas kapal Private (Cabin menyesuaikan kondisi di Kapal Private Cabin & Sharing Cabin).
Acara tour, makan dan transportasi sesuai dengan yang disebutkan di atas.
Tour Leader / Local Guide, Ranger Taman Nasional.
Alat Snorkling, Donasi Lokal Taman Nasional.
Snack, Air Mineral, Teh, Kopi di atas kapal.
BIAYA TIDAK TERMASUK
Tiket Pesawat Jakarta – Labuan Bajo – Ende - Jakarta.
Biaya keperluan pribadi, Optional Tour.
Biaya Single Supplement.
Tips untuk Tour Leader / Tour Guide, Ranger dan Driver.
PPN 1,1 %.
Rapid Tes / PCR Covid 19.
Asuransi.

SYARAT & KETENTUAN :
1. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta. Jika kurang dari minimum
peserta, Kami berhak melakukan penyesuaian harga tour.
2. Pendaftaran harus disertai dengan uang muka sebesar 50% dari harga tour, NON REFUNDABLE
(tidak dapat dikembalikan).
3. Pendaftaran tanpa disertai deposit bersifat tidak mengikat dan dapat dibatalkan tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta.
4. Pelunasan harus dilakukan selambatnya 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.
5. Pendaftaran yang dilakukan kurang dari 15 hari sebelum tanggal keberangkatan harus langsung
dibayar lunas.
6. Deviasi dapat dilakukan apabila jumlah Peserta yang berangkat dan yang pulang telah memenuhi
kuota dari ketentuan maskapai penerbangan. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi
Airlines yang bersangkutan.
7. Oleh karena administrasi segera dilaksanakan setelah pendaftaran, maka biaya pembatalan akan
dikenakan apabila peserta tour mengganti tanggal, pindah ke jenis tour yang lain atau membatalkan
sama sekali, sebagai berikut : a. 30 – 15 hari kerja sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari total
biaya tour. b. 14 – 8 hari kerja sebelum tanggal keberangkatan : 75 % dari total biaya tour. c. 7 –
hari H : 100% dari total biaya tour .
8. Khusus untuk HIGH/PEAK SEASON biaya pembatalan disesuaikan dengan ketentuan dari hotel
dan perusahaan penerbangan.
9. Kami berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan harga tour, airport
tax, dll) kepada calon Peserta tour.
10. Apabila terjadi force majeur karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain,
kami tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atas service yang sudah dibayarkan dan
tidak digunakan dan biaya tour tidak termasuk biaya pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh
force majeur.
11. Dengan membayar uang muka pendaftaran, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat
& kondisi di atas.
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