
3 HARI / 2 MALAM MAKASSAR
(Wakatobi Snorkeling)

Hari 01 : TIBA DI WAKATOBI – WISATA KAMPUNG BAJO / L,D
Tiba di Bandara Matahora kota wangi wangi wakatobi, anda di pandu oleh staff kami untuk 
selanjutnya menuju Hotel. Di Lanjutkan dengan makan siang, kemudian anda akan di ajak 
berwisata ke kawasan kampong suku Bajo Mola atau yang biasa di sebut suku laut Wakatobi. 
Kegiatan wisata sore ini akan di kombinasi dengan kunjungan ke desa budidaya rumput laut serta 
tempat pembuatan sarung tenun Wakatobi. Lalu kembali ke hotel dan makan malam.

Hari 02 : DOLPHIN TOUR – SEHARIAN PENUH WISATA SNORKELING KE PANTAI SOMBU DAN 
PANTAI WAHA / B,L
Hari ini, staff kami akan menjemput anda jam 05.00 pagi. Kemudian kita berangkat untuk 
mengikuti Wisata melihat dolphin ( Wisata Lumba Lumba ) di sekitar perairan wakatobi. Setelah 
itu, kembali ke Hotel dan sarapan di hotel, kemudian Di Lanjutkan dengan kegiatan snorkeling ke 
antai sombu. Sajian makan siang di suguhkan dengan menu ikan bakar di pantai. Lalu sore hari, 
kita akan snorkeling di Pantai waha hingga menjelang matahari terbenam. Lalu, kembali ke Hotel.

Hari 03 : SHOPPING TOUR / ACARA BEBAS – DROP BANDARA – SELESAI.
Acara bebas atau belanja oleh oleh tenunan khas wakatobi sambil menunggu jam keberangkatan 
pesawat untuk kembali ke kota anda . Selanjutnya, anda di drop menuju bandara kota wangi 
wangi, Wisata Selesai.

HARGA PER ORANG
Pax 2 3 '4-6 '7-9 '10-15 16-up

Patuno Hotel 
Wakatobi

4,550,000 4,000,000 3,600,000 3,700,000 3,650,000 3,600,000

Harga berlaku untuk periode low season sampai dengan maret 2018
Harga berlaku untuk WNI atau pemegang kitas

Harga termasuk :
- Full boards meals and resfresment
- Entrance fee di Wakatobi National Park
- Snorkeling gears
- Pemandu wisata berbahasa Indonesia
- Transportasi darat dan laut.



Tidak termasuk : 
- Minuman direstaurant
- Airport tax
- Flight tickets
- Laundry
- Telephone call 
- Tipping pemandu dan supir
- Dan pengeluaran pribadi lainnya

HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU
TANPA PEMBERITAHUAN LEBIH LANJUT


