
KOMODO TOUR (3D2N)

HARI 01 : LABUAN BAJO – BATU CERMIN – BUKIT CINTA – PUNCAK WARINGIN (MS, MM)
Tiba di bandara Komodo Labuan Bajo akan dijemput oleh tim kami lalu dengan kendaraan menuju menuju
ke Gua Batu Cermin untuk melihat beberapa fossil karang yang serta stalaktik dan stalakmit. Setelahnya
menuju ke Bukit Cinta dan Puncak Waringin untuk menikmati Sunset disana. Malam hari nya menuju hotel
untuk check-in dan free program.

HARI 02 : PADAR – KOMODO – PINK BEACH – TAKA MAKASSAR – MANTA POINT (MP, MS, MM)
Makan pagi di hotel lalu berangkat menuju ke pelabuhan untuk start fullday tour dan mengunjungi Pulau
Padar, memiliki empat teluk dalam dengan pantai-pantai dalam berbagai warna, kebanyakan dari mereka
adalah pasir putih, sementara beberapa pantai memiliki pasir abu-abu dan merah muda. Laut di sekitar
pulau  ini  memiliki  beberapa  tempat  yang  populer  untuk  scuba  diving  dan  snorkeling.  Setelahnya
mengunjugi Pulau Komodo, tempat tinggal hewan Komodo, memiliki wilayah dan merupakan rumah bagi
lebih dari  4.000 komodo,  dan terdiri  dari  bukit-bukit  vulkanik  berkarat,  sabana,  dan hutan.  Setelahnya
mengunjugi  Pink Beach,  satu dari  tujuh pantai  di  dunia yang mempunyai  pasir  warna pink,  rona yang
disebabkan oleh karang merah di  perairan dangkal.  Butir  merah kecil  bercampur  dengan butiran pasir
normal untuk menghasilkan efek. Dilanjut menuju  Taka Makassar,  ini adalah gosong pasir di tengah laut
untuk selanjutnya menuju Manta Point dimana kita bisa bermain air dan melihat hewan laut Manta yang
berkumpul dan sangat menakjubkan. Sore hari kembali ke hotel dan free program.

HARI 03 : LABUAN BAJO TRANSFER OUT (MP)
Makan pagi di hotel lalu menuju ke bandara untuk terbang menuju ke kota asal dan tour berakhir.

HARGA PER ORANG (MINIMUM 02 ORANG) : Rp. 4.600.000,-
Harga termasuk : 

➢ Transportasi darat selama tour 
➢ Makan selama tour sesuai program (Lunch box: Day 2, Lunch Day 1 and Dinners at Local Resto)
➢ Full Day Trip

• Speed boat ke tujuan di atas dari Labuan Bajo (PP)
• Transfer hotel kembali (penjemputan dan pengantaran, terbatas pada area Labuan Bajo
• WIFI di atas kapal
• 2 (dua) Floater untuk semua tamu
• 1 (satu) kali Makan Siang dan Snack
• Air mineral
• Perlengkapan Snorkeling : Snorkel, Google, Life Jacket (tidak termasuk fin)
• Pemandu wisata
• Asuransi penumpang

➢ 2 malam kamar hotel based Jayakarta Suites *5 – Deluxe setara2 orang per kamar DBL/Twin. 
➢ Pemandu wisata



Harga tidak termasuk: 
➢ Tiket penerbangan PP Surabaya – Labuan Bajo (sekitar IDR 3.200.000)

– Surabaya ke Laboan Bajo : Batik Air 11.10 – 13.40
– Laboan Bajo ke Surabaya : Batik Air 14.25 – 14.55

➢ Biaya pribadi dan asuransi perjalanan. 
➢ Minuman ringan dan alkohol 
➢ Aditional tour dan expenses 
➢ Pajak bandara dan tiping, belanja dan laundry. 
➢ Biaya pembatalan dan penundaan oleh penerbangan
➢ Biaya – biaya lain yang bukan merupakan harga pelayanan kami diatas.

NOTE :
1. Harga untuk anak usia di bawah 12 tahun di kenakan 90% dari harga orang dewasa. 
2. Untuk jumlah peserta 3,5 7 dan 9 akan menngunakan kamar TRIPLE (dbl/twin+extra bed)
3. Harga valid untuk periode low season sampai dengan 20 Desember 2019
Untuk peak season Pada bulan Juli, Agustus, Desember dan Januari dikenakan 
Surcharge 400.000,-…IDR per orang. 

Persyaratan dan kondisi tour taman nasional Komodo:

➢ Kondisi pulau Laboan Bajo :
Kondisi pulau Laboan Bajo yang bergunung dan berbukit membuat hampir semua ruas jalan berliku
– liku dari ujung timur hingga ujung barat pulau Laboan Bajo. Untuk sementara kondisi jalan utama
atau trans Laboan Bajo sudah beraspal kecuali ke daerah atau destinasi diluar jalur utama kondisinya
bervariasi dan bahkan ada ruas jalan yang belum beraspal. Tetapi secara umum untuk setiap obyek
wisata yang anda akan kunjungi  sudah beraspal  dan bisa dilalui  dengan semua jenis kendaraan.
Sopir perusahan kami telah memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun untuk mengantar wisatawan
dan sudah menguasai semua kondisi yang ada.

➢ Kondisi wisata ke taman nasional Komodo :
Taman nasional Komodo merupakan kawasan yang terdiri  dari lebih dari 30 pulau dengan pulau
terbesar adalah pulau Komodo dan pulau Rinca dimana merupakan pulau yang dihuni oleh binatang
Komodo dan binatang liar lainya. Umumnya wisata bisa lakukan setiap hari dari Labuan Bajo bagian
barat  pulau  Laboan  Bajo  dengan  kapal  angkutan  wisata  lokal  yang  sudah  di  modifikasi  untuk
mengangkut wisatawan baik yang kebin/kamar maupun tanpa kamar/dek. Pada bulan Januari dan
Februari  kadang  -  kadang  cuaca  laut  tidak  bersahaja.  Pada  saat  cuaca  buruk  maka  kami  tidak
melayani  perjalanan  laut  ke  pulau  Komodo  kecuali  pulau  Rinca  yang  merupakan  pulau  kedua
terbesar  di  kawasan taman nasional  Komodo.  Untuk  menuju  ke  pulau  Rinca  dibutuhkan 2  jam
dengan  kapal  angkutan  wisata,  dengan  tingkat  kenyamanan  terjamin  walau  pada  musim  barat
Januari dan Februari dimana angin dan gelombang laut cukup tinggi karena dikelilingi oleh banyak
pulau - pulau kecil sepanjang perjalanan.



➢ Cuaca :
Umumnya  seluruh  propinsi  NTT  merupakan  daerah  dengan  curah  hujan  terendah  di  Indonesia
kecuali dibeberapa bagian di pulau Laboan Bajo terutama bagian barat yang curah hujan berkisar
2500 mm - 3500 mm per tahun. Dengan demikian bisa dikunjungi  oleh wisatawan setiap tahun
tanpa  perlu  musim  kunjungan.  Karena  curah  hujan  rendah  maka  iklim  panas  sepanjang  tahun
merupakan hal yang lazim terjadi hampir diseluruh wilayah kepulauan di NTT.

➢ Kapal Wisata :
Semua kapal yang kami memiliki standard keselamatan yang diatur dan ijinan Syah bandar kelautan
serta dinas Pariwisata kabupaten Manggarai Barat. Kapal dgn ukuran panjang 17 meter dan lebar
3,5 meter dilengkapi dengan life jaket, navigasi system, alat2 komunikasi dan didukung oleh mesin
bersilinder. Fasilitas dapur, dek santai dan kamar mandi yang berisi air bersih sebanyak 5000 liter.
Untuk paket yang menginap di kapal akan menggunakan kapal kebin tanpa AC. dan kapal dek untuk
paket harian/pp dan paket yang menginap di hotel semua.

➢ Hotel :
Secara keseluruhan hotel dipulau Laboan Bajo belum ada hotel bintang tetapi  sudah memenuhi
standard pelayanan dengan fasilitas yang memadai. Kecuali di kota Labuan Bajo bagian barat pulau
Laboan Bajo akan menggunakan hotel ber bintang dengan banyak pilihan. Untuk perjalanan ini anda
akan menggunakan hotel Jayakarta bintang 4 berlokasi ditepi pantai di Labuan Bajo atau yang lebih
bagus dan baru adalah Ayana Resort dengan harga yang ekskusif juga.

➢ Peak season/puncak kunjungan :
Pada bulan Juli, Agustus, Desember dan Januari setiap tahun adalah puncak kunjungan wisatawan
ke  pulau  Laboan  Bajo  dan  taman  nasional  Komodo,  untuk  kami  sarankan  karena  keterbatasan
fasilitas pendukung terutama kapal yang terbatas agar dibuat pembukuan lebih awal agar dapat
mendapatkan fasilitas yang di inginkan.

Barang yang dibawa serta dalam perjalanan: 
✔ Celana panjang
✔ Kaca mata gelap
✔ Krim matahari
✔ Krim anti nyamuk
✔ Pakaian renang
✔ Sepatu trekking dan
✔ Uang tunai bagi peserta yg tdk memiliki ATM BRI, BNI dan BANK NTT(ATM BERSAMA) 


