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HARI 01 : TIBA DI LABUAN BAJO ( MM ) 
Sore hari peserta tiba di Bandara Komodo, langsung bertemu dengan guide dan dibawa untuk check in hotel. Setelah 
itu dibawa mengunjungi Puncak waringin, Batu cermin cave dan Amelia hill, Setelah makan malam Kembali ke hotel 

 
       HARI 02 : LABUAN BAJO  FULL DAY TOUR ( MP MS MM ) 
       Makan pagi di hotel, lalu dijemput menuju Pelabuhan untuk full day tour dengan private speed boat mengunjungi 

• PADAR  ISLAND,  pulau  ketiga  terbesar  di  kawasan  Taman  Nasional  Komodo,  pulau  ini  sangat  cocok untuk   
trekking dan mengambil foto dengan lanskap alam yang sangat indah. 

• LONG  PINK  BEACH,  pantai  dengan  pasir  berwarna  pink  yang  sangat  cocok  dijadikan  spot  snorkeling dan 
diving karena keindahan alam bawah lautnya. 

• KOMODO ISLAND, pulau dimana anda dapat bertemu jenis biawak terbesar didunia yang masuk dalam 7 
keajaiban dunia. 

• TAKA MAKASSAR, pulau kecil yang memiliki keindahan bawah laut kelas dunia. 

• MANTA  POINT,  lokasi  dimana  anda  dapat  berenang  bersama  ikan  pari  manta  yang  sangat  besar  dan 
menawan. 

• KANAWA  ISLAND,  merupakan  pulau  kecil  dengan  ribuan  bintang  laut  cantik  bertebar  di  sepanjang 
pantainya 

       Makan malam disediakan di Mai Cenggo, setelah makan malam kembali ke hotel. 
 
       HARI 03: LABUAN BAJO ( MP, MS ) 
 Setelah makan pagi di hotel acara bebas sampai waktu makan siang di Ikan goreng Cianjur, dilanjutkan mengunjungi 

Rangko cave, dilanjutkan dibawa untuk makan di Kampung ujung ( biaya sendiri ), setelah makan malam kembali ke 
hotel. 

 
       HARI 04 : LABUAN BAJO AIRPORT – KOTA ASAL ( MP ) 
 Setelah makan pagi di hotel menuju ke bandara untuk ke berangkat kota tujuan berikutnya.  
 

HARGA PRIVATE TOUR PER ORANG ( DALAM RUPIAH ) 
 
  
 
 
 
 
       HARGA PAKET TERMASUK:      HARGA PAKET BELUM TERMASUK: 

• 3 malam di hotel ditentukan     * Optional tour 

• Return transfer airport/hotel /airport    * Guide tips Rp.35.000/orang/hari   

• Full day tour        * Pengeluaran pribadi, minibar, laundry, room 

• Makan sesuai acara perjalanan        serrvice 

• Telepon, internet dan lainnya bersifat pribadi   * Asuransi perjalanan 
        * Tiket penerbangan Medan – Labuan Bajo  
        

HOTEL  2 PAX 4 PAX 6 PAX 8PAX SINGLE SUP 

LA PRIMA & BINTANG FLORES 4* 8.000.000 6.200.000 6.000.000 5.500.000 1.100.000 

INAYA 5* 10.000.000 8.000.000 7.600.000 7.400.000 3.050.000 

AYANA 5* 12.000.000 9.200.000 9.000.000 8.500.000 4.050.000 

4H LABUAN BAJO PRIVATE SPEEDBOAT TOUR 


