
SUMBA BARAT TOUR (3D2N)

DAY 1 : TRANSFER IN – KAMPUNG ADAT MANOLA – BUKIT LENDONGARA – PANTAI MANANGA ABA
(MS/MM)
Setibanya anda di  Bandara Tambolaka, anda akan bertemu dengan team kami, dan anda akan menuju
rumah makan lokal untuk makan siang. Setelah makan siang, anda akan menuju Kampung Adat Manola. Di
Kampung ini  terdapat  26 rumah besar dan 113 kubur batu tua berukuran besar dan kecil  yang sudah
berumur ratusan tahun. Seluruh rumah bermenara terbuat dari alang-alang dan bahan lain yang diambil
dari alam. Setelah itu, anda akan menuju Bukit Lendongara. Dibukit ini anda akan disuguhi pemandangan
perbukitan  yang  ditumbuhi  rerumputan  bak  layaknya  seperti  dalam film teletubis.  Dan dilanjutkan  ke
Pantai Mananga Aba atau Pantai Kita. Di pantai ini, anda akan disuguhi bentangan pasir putih meluas dan
suasana pantai yang sunyi dan tenang. 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 : TANJUNG MAREHA – KAMPUNG RATENGGARO – PANTAI PERO – DANAU WAEKURI WALAKIRI
(MP/MS/MM)
Setelah sarapan, hari ini anda akan kami ajak untuk full day tour, dimulai dari Tanjung Mareha. Tanjung
Mareha ini terletak di antara Pantai Watu Maladong dan Pantai Bwana, sehingga dari atas Tanjung ini anda
dapat melihat keindahan 2 pantai yaitu Pantai Watu Maladong dan Pantai Bwana. Setelah itu, anda akan
menuju Kampung Adat Ratenggaro. Di Kampung ini, anda akan melihat rumah adat dengan menara yang
menjulang tinggi mencapai kurang lebih 15 meter dan di kampung ini juga terdapat kurang lebih 304 buah
kubur batu dan 3 diantaranya berbentuk unik  yang terletak dipinggir  laut.  Dan setelah itu,  anda akan
menuju ke Pantai Pero. Pantai Pero ini terkenal dengan pantai pelabuhan nelayan. karena disekitar pantai
terdapat kampung nelayan yang sehari-harinya aktivitasnya menangkap ikan sebagai mata pencaharian.
Pantai Pero ini memiliki ombak yang besar sehingga para penggemar surfing menyukai tempat ini. Dan
setelah  itu,  anda  akan  menuju  Danau  Waekuri.  Danau  Waekuri  merupakan  salah  satu  landmark  dari
Sumba, danau yang sangat luas dan airnya adalah air payau. Setelah itu, kembali ke hotel. Jam 19:00 anda
akan dijemput untuk makan malam di rumah makan lokal. Setelahnya kembali ke hotel untuk istirahat.

DAY 3: HOTEL – TRANSFER OUT (MP)
Setelah sarapan, anda akan check out dan anda akan diantar menuju bandara dan trip selesai.

AKOMODASI HOTEL MINIMUM PAX HARGA PER ORANG

Sumba Barat :
Sinar Tambolaka

2 – 3 PAX RP 4.425.000/PAX
4 – 6 PAX RP 3.250.000/PAX
7 – 10 PAX RP 3.600.000/PAX
11 – 15 PAX RP 3.250.000/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


