3H/2M PESONA GILI LOMBOK

Mulai dari :

Rp.

Hari 01

5.388.000 ++

(--/MS/MM)

Hari 03 (MP/--/--)

Jakarta - Lombok
Pantai Pink - Pulau Pasir - Gili
Patelu - Senggigi

Gili Trawangan - Sasak Tour - Bukit
Merese
Lombok - Jakarta

Hari ini berkumpul di bandara Soekarno
Hatta untuk penerbangan ke Lombok.
Setibanya di Lombok Anda akan
dijemput dan diantar menuju
pelabuhan Tanjung Luar merupakan
pelabuhan penyebrangan menuju
Pantai pink. Setibanya di pelabuhan,
perjalanan dilanjutkan menuju Pulau
Pasir (menggunakan boat). Pulau
terkecil di Lombok yang hanya muncul
ketika air sedang surut. Kemudian
mengunjungi Gili Petelu (spot snorkling
terbaik di area itu). Kemudian menuju
Pa n t a i P i n k a kt i ﬁ t a s s n o r ke l i n g ,
berenang di pantai dan bersantai. Sore
harinya kembali ke pelabuhan dan
menuju hotel untuk beristirahat.

Setelah sarapan pagi dihotel, Anda
diantar ke pelabuhan untuk kembali ke
Lombok. Setibanya di Lombok
langsung diajak ke Desa Sasak (desa
tradisional yang masih teguh
memegang adat istiadat dan rumah
adat peninggalan penduduk asli).
Setelah puas menyaksikan keunikan
desa adat, Perjalanan dilanjutkan
menuju Bukit Merese untuk berfoto
dengan pemandangan yang sangat
indah. Tidak lupa foto stop di Pantai
Kuta Lombok yang dikenal dengan
sebutan Pantai Putri Nyale, pantai yang
terkenal dengan keindahan
panoramanya dan keunikan pasir
merica. Kemudian menuju Bandara
Internasional Lombok untuk
penerbangan kembali ke Jakarta.
Terima kasih telah memilih kami
sebagai partner perjalanan Anda.

Hari 02 (MP/--/--)
Senggigi - Bukit Malimbu - Gili
Trawangan
Hari ini, Anda akan diajak Full Day tour
mengunjungi Gili Trawangan. Salah
satu gili di sebelah Barat laut Pulau
Lombok, dimana Anda dapat melihat
pemandangan bawah lautnya yang
sangat indah. Singgah di Bukit Malimbu
untuk menikmati pemandangan Pulau
Gili Meno & Gili Trawangan dari
kejauhan, pemandangan Gunung
Agung Bali atau sekedar berfoto.
D i l a n j u t ka n ke Pe l a b u h a n u n t u k
menyeberang ke Gili Trawangan
dengan speedboat, disana Anda bisa
berenang, snorkeling, bersepeda dan
menaiki Kereta Kuda/ Cidomo
(optional/ Free Program). Setibanya di
Gili Trawangan, Anda akan langsung
diantar ke hotel untuk beristirahat.
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Harga Tidak Termasuk :
Ÿ
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Ÿ

Harga Twin Share
1 kamar 2-3 Orang
(Min 10 Dewasa)

18-20 Nov
22-25 Des

Rp. 5.388.000/Org
Rp. 5.888.000/Org

Singgle
Supplement

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Rp. 800.000/Org

T i p s
T o u r
L e a d e r
Rp.30.000/org/hari, Tour Guide
Rp.25.000/org/hari, Pengemudi
Rp.15.000/org/hari
Pengeluaran Pribadi (Minibar,
Laundry, telp, dll)
Asuransi perjalanan
Alat Snorkling
Single Supplement

Term dan Kondisi :

Ÿ

1 Malam di Aruna
Senggigi / setaraf
& 1 Malam
di Villa Ombak
Gili Trawangan
/ setaraf

Transportasi sepanjang tour
Makan pagi, siang dan malam sesuai
dengan jadwal acara
Akomodasi 1 malam di Senggigi
Akomodasi 1 malam di Gili
Trawangan
Private boat Gili Trawangan
Tradisional boat di Pantai Pink
Tour Guide
Tour Leader yang berpengalaman
Air mineral 1 botol/pax/hari

Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down
payment non-refundable) per peserta 50% dari harga tour.
Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah
minimum peserta sesuai yang tercantum di atas.
Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan
kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di masing-masing
kota / negara. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang
dikunjungi sedang berlangsung pameran / konferensi, atau
hotel yang ditawarkan sedang penuh, maka akan diganti
dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat.
Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti :
kehilangan, kerusakan, gangguan, keterlambatan sarana
angkutan/transportasi, bencana alam dll) yang dapat
memengaruhi acara tour akan dirubah dan bersifat n o n refundable (tidak dapat dikembalikan). Dan Biaya Tour tidak
termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan
oleh Force Majeur.
Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum tanggal
keberangkatan
Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines
yang bersangkutan
Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda
dianggap telah memahami dan menerima syarat & kondisi di
atas. Syarat & Kondisi Tour selengkapnya berlaku sesuai
dengan yang tertera di dalam brosur program tour
Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour
sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya
pembatalan, sbb :
- setelah pendaftaran : Uang Muka
Pendaftaran ( non-refundable )
- 14 hari kalender sebelum tanggal
keberangkatan : 100% dari biaya
tour.

Informasi & Reservasi :

Harga Termasuk :
Ÿ

Tiket pesawat Jakarta – Lombok Jakarta berdasarkan tiket promo
group

PT GLOBALINDO KREASI WISATA
Jl. Talang Betutu No. 7, Lantai 3
Kebon Melati - Tanah Abang, Jakarta 10230 - INDONESIA
Telp : + 62 ( 21 ) - 21 23 24 88 / 99 (hunting)
Email : sales@ayowisata.com

