OPTIONAL ONE DAY TOUR KUPANG
Pilihlah salah satu program yang anda inginkan :
Harga berlaku untuk market Domestik dan di periode Low Season 2018

1. City Tour SOE (Kolbano dan Oetune)
Setelah tiba diBandara El Tari Intl Airport atau Hotel di Area Kupang, peserta akan bertemu dengan
Driver kami dan segera menuju ke Kabupaten TTS, singgah ke tempat Kue Cucur (Biaya Personal) dan
setelahnya menuju ke Wisata Pantai Kolbano, Pantai yang memiliki hamparan beribu-ribu batu yang
berwarna merah, hijau, kuning, hitam, dan percampuran warna yang takan pernah habis mengantikan
pasir. Setelahnya menuju ke Pantai Oetune, pantai yang memiliki rentangan pasir yang halus, bersih
dan luas. Setelahnya kembali ke Airport atau Hotel di Kota Kupang dan Tour berakhir.
IDR 725.000/person for Minimum 3 Person
Include :
Transportasi AC, 1x Lunch Box, Air Mineral, Tiket
Masuk Objek Wisata, Tipping Driver.

Exclude :
Tiket Pesawat ke Kupang, Keperluan Pribadi,
Optional Tour

2. City Tour KOE (Hutan Mangrove, Air Terjun Oenesu)
Setelah tiba diBandara El Tari Intl Airport atau Hotel di Area Kupang, peserta akan bertemu dengan
Driver kami dan segera menuju ke daerah Oesapa Barat, disana kita bakal mengunjungi Wisata Hutan
Mangrove Oesapa, tempat yang sangat cocok bagi pecinta selfie dan foto-fiti karena memiliki view dan
photospot laut dan pohon-pohon bakau yang sangat mempesona. Setelahnya peserta mengunjungi
Air Terjun Oenesu, air terjun yang dikelilingi rerimbunan berbagai jenis pohon itu menjadi pilihan
cocok menghalau rasa gerah dengan panasnya cuaca Kota Kupang pada musim kemarau. Tak hanya
itu, rindangnya pepohonan yang beragam jenisnya membuat susana hati setiap pengunjung yang
melihatnya merasa tenang dan sejuk. Uniknya, Air Terjun Oenesu memiliki air terjun yang bertingkattingkat hingga mencapai empat lapisan. Masing-masing tingkatan, di sela-selanya terdapat kolamkolam yang terbentuk secara alamiah sehingga banyak dimanfaatkan pengunjung untuk berenang
maupun berendam. Setelahnya peserta mengunjungi Pantai Tablolong, pantai yang memiliki pasir
putih, panorama batu juga begitu indah. Karang di situs tersebut telah ditutupi dengan semen untuk
memberi kenyamanan bagi para pengunjung yang akan duduk di atasnya. Setelahnya kembali ke
Airport atau Hotel di Kota Kupang dan singgah ke Pusat Kerajinan Kupang, setelah tiba di Bandara atau
hotel dan Tour berakhir.
IDR 650.000/person for Minimum 3 Person
Include :
Transportasi AC, 1x Snack & Air Mineral, Tiket
masuk Objek Wisata, Tour Guide

Exclude :
Tiket Pesawat ke Kupang, Keperluan Pribadi,
Tipping Guide dan Driver, Optional Tour

