
SUMBA TIMUR TOUR (3D2N)

DAY 1 : BUKIT PERSAUDARAAN – BUKIT WAIRINDING (MS/MM)
Setibanya anda di  Bandara Waingapu,  anda akan bertemu dengan team kami. Dan anda akan menuju
rumah makan lokal  untuk  makan siang.  Setelah  makan siang,  anda  akan menuju Bukit  Persaudaraan.
Setelah itu, anda akan menuju Bukit Wairinding.  Di  Bukit Wairinding ini  merupakan salah satu tempat
terbaik  untuk menikmati  Sumba Timur dari  ketinggian.  Hamparan padang savana yang terhampar luas
berwarna kuning saat musim kemarau dan berwarna hijau pada saat musin hujan. Di bukit ini anda akan
disuguhi pemandangan perbukitan dan persawahan penduduk yang menghampar luas indah. Setelah itu,
anda akan menuju hotel, check in dan acara bebas. Tepat jam 19:00, anda akan dijemput untuk makan
malam di rumah makan lokal. Setelah makan malam kembali ke hotel untuk istirahat..

DAY 2 : TANGGEDU – PURUKAMBERA – BUKIT TANARARA – PANTAI WALAKIRI (MP/MS/MM)
Setelah sarapan, hari ini anda akan kami ajak untuk full  day tour dimulai dari Air Terjun Tanggedu. Air
Terjun Tanggedu ini memiliki ciri khas berupa relief bebatuannya yang unik yang membuatnya menjadi
spot  favorit  untuk  berfoto  ria  karena  sangat  instagramable.  Setelah  itu,  anda  akan  menuju  Savana
Purukambera.  Di  Savana Purukambera ini,  anda dapat melihat kuda liar di  alam bebas dan suasana di
tempat  ini  bak  serasa  di  alam Afrika.  Setelah  itu,  anda akan menuju  Bukit  Tanarara.  Tanarara  adalah
perbukitan berselimut rumput, sabana yang jadi pemandangan otentik Pulau Sumba. Dan disatu titik di
puncak Bukit Tanarara ada kubur batu yang diberi ukiran khas Sumba. Setelah itu, anda akan mengunjungi
Pantai Walakiri,  di pantai  ini anda akan disuguhi deretan pohon kelapa dipinggirnya, dengan hamparan
pasir putih yang luas dan lautnya yang biru dan di sebelah baratnya terdapat pohon bakau yang tersusun
rapi yang dapat dijadikan spot foto terbaik. Setelah itu, anda akan kembali ke hotel. Jam 19:00 anda akan
dijemput untuk makan malam. Setelah makan malam, kembali ke hotel dan istirahat.

DAY 3: HOTEL – TRANSFER OUT (MP)
Setelah saapan,  anda akan check out dan anda akan diantar menuju pusat oleh-oleh khas sumba, dan
setelah itu anda akan diantar ke bandara dan trip selesai.

AKOMODASI HOTEL MINIMUM PAX HARGA PER ORANG

Sumba Barat :
Padadita Beach

2 – 3 PAX RP 4.600.000/PAX
4 – 6 PAX RP 3.900.000/PAX
7 – 10 PAX RP 3.725.000/PAX
11 – 15 PAX RP 3.375.000/PAX

Note :
➢ Harga berlaku untuk WNI dan berlaku untuk periode low season 2019



Harga Sudah Termasuk:
➢ Transportasi darat Ac selama tour (Innova, max. 6 org dalam 1 mobil)
➢ Akomodasi 2 malam di Sumba Barat (twin/triple share)
➢ Makan sesuai dengan program acara
➢ Tiket wisata
➢ Air mineral
➢ Guide as driver

Harga Belum Termasuk:
➢ Tiket pesawat
➢ Tipping guide
➢ Asuransi perjalanan
➢ Pengeluaran pribadi diluar dari paket program
➢ Tambahan makanan & minuman diluar dari menu yang diberikan
➢ Laundry,  pengguna  telpon  dan  fasilitas  hotel  yang  bersifat  membayar  diluar  dari  paket  yang

diberikan


