
3 HARI / 2 MALAM MAKASSAR
(TRANS STUDIO)

Hari 01 : Airport – City Tour / L, D
Tibanya di Bandara Hasanuddin Makassar, peserta tour akan di Jemput oleh Pramuwista untuk
selanjutnya  menuju  Makassar,  lama  perjalanan  kurang  lebih  45  menit.  Makan  siang  di  lokal
restaurant, setelah makan siang, peserta akan mengunjungi tempat tempat menarik di Makassar
diantaranya  Museum Balla  Lompoa  yang  merupakan  bekas  Istana  Kerajaan  Gowa yang  masih
menyimpan  benda-benda  pusaka  Kerajaan  Gowa,  mengunjungi  Benteng  Somba  Opu  untuk
melihat  rumah  adat  suku-suku  di  Sulawesi  Selatan,  Makam  Pangeran  Diponegoro  yang  di
makamkan  di  Makassar  setelah  wafat  dan  diasingkan  dari  Manado.  Fort  Rotterdam  yang
merupakan benteng peninggalan kerajaan Gowa, Check in hotel, makan malam disediakan dilokal
restaurant.

Hari 02 : Trans Studio – Shopping / B, L, D
Setelah makan pagi, kita akan mengunjungi Trans Studio Makassar, menikmati berbagai wahana
permainan sesuai yang tertera pada kartu masuk (beberapa wahana permainan lain yang tidak
tertera merupakan optional / personal account). Makan siang di lokal restaurant. Setelah makan
siang,  mengunjungi  pusat  perbelanjaan  Somba  Opu  untuk  melihat  /  berbelanja  berbagai
cenderamata khas Makassar *).  Makan siang dan Makan malam di local restaurant.
*) jika waktu tidak memungkinkan, akan dikunjungi di hari ke-3

Hari 03 : Bantimurung Tour – Airport / B, L
Setelah  makan  pagi,  mengunjungi   pusat  perbelanjaan  Somba  Opu  untuk  melihat  /  membeli
berbagai  cenderamata khas Makassar. Siang hari kita mengunjungi Bantimurung  yang letaknya
kurang lebih 40 km dari Makassar. Bantimurung dikenal sebagi cagar alam dan pusat penangkaran
kupu kupu.  Dalam Lokasi  Bantmurung terdapat  air  terjun yang  indah dan sejuk.  Makan siang
dilokal  restaurant,  setelah  makan  siang  selanjutnya  diantar  kembali  ke  Bandara  International
Hasanuddin.

HARGA PER ORANG

Note :
 Harga berlaku untuk periode low season sampai dengan Desember 2019
 Harga berlaku untuk WNI atau pemegang kitas

Hotel 2 – 3 4 – 5 6 – 9 10 – 14
3,700,000 2,550,000 3,400,000 2,175,000
3,950,000 2,825,000 2,675,000 2,450,000
4,000,000 2,850,000 2,700,000 2,475,000

Aryaduta 5* 4,225,000 3,100,000 2,950,000 2,700,000

Grand Celino 2*
Amaris 3*
Best western 4*



Harga termasuk :
- Private AC coach / Avansa or Innova or L-300
- Toll and parking
- Entrance fee
- Lunch and dinner as per program
- Trans Studio pass as per program 
- Pemandu Wisata
- Hotel sesuai pilihan selama 2 malam (termasuk makan pagi)
- 1x Jajanan khas Makassar seperti Pisang Epe, pisang Ijo, Es Pallubutung

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

HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU
TANPA PEMBERITAHUAN LEBIH LANJUT


