
Highlight : Puncak Lawang, Lembah,Harau, Pantai Padang

HARI 1 BIM – PUNCAK LAWANG– BUKITTINGGI (MM) (MM)
“Salamaik datang di Ranah Minang nan rancakkk
bana“. Setibanya di Bandara Internasional
Minangkabau anda akan di jemput oleh tour guide
untuk menuju ke Kota Bukittinggi, dalam perjalanan
kita akan singgah di lembah anai/waterfall, disini
wisatawan akan menikmati sejuknya air pergunungan
yang jernih dan bening. Selanjutnya, Kita akan berhenti
di Sate Mak Syukur untuk mencicipi lezatnya daging
olahan asli rempah-rampah Sumatera Barat. Setelah itu
kita akan mengunjungi Pusat Informasi Minang Kabau
(Minang Village), dan shopping stop di tenunan Desa
Pandai Sikek yang terkenal akan kerajinan tangan
berupa tenun atau songket dan ukiran kayu. Perjalanan
dilanjutkan untuk menikmati keindahan kawasan Danau
Maninjau dari Puncak Lawang berketinggian ± 1.210 m
di atas permukaan laut yang merupakan surganya
paralayang indonesia, bagi mereka lokasi ini adalah
lokasi terbaik di Asia tenggara untuk olahraga tersebut.
Kemudian menuju hotel untuk beristirahat dan acara
bebas.

HARI 2 BUKITTINGGI – HARAU – PADANG
(MP/MS/MM)

Setelah makan pagi, Kita akan city tour di
Bukittinggi dengan mengunjungi Ngarai Sianok,
Pasar Atas (shopping), dan Jam Gadang yang di
sebut sebagai Big Ben London nya Sumatera Barat.
Makan siang dilokal Restoran. Setelah makan siang
kita akan melanjutkan perjalanan ke Batusangkar
mampir sebentar di Home Indrustry Kiniko dan
lanjut ke Istano Basa Pagaruyung yang merupakan
pusat pemerintahan pada masa nya. Arsitektur nya
berbeda dengan bangunan rumah gadang lainnya
(Photostop). dilanjutkan menuju Kota padang.
Makan malam di lokal restoran. Cek in ke hotel

HARI 3 PADANG   (MP/MS)
Setelah sarapan pagi, kita akan city tour mengunjungi
China Town, Jembatan Siti Nurbaya, Pantai Padang.
Berbelanja oleh2 di Kripik Balado Christine
Hakim/Shirley. Mencicipi es durian khas Padang Iko
Gantinyo. Makan siang di lokal restoran. Sesudah makan
siang anda akan mengunjungi Tenunan Silungkang.
Setelah puas shoping, anda akan di antar ke Bandara
Internasional Minangkabau. Sampai jumpa.
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*Harga Tour berdasarkan IDR / Orang

MIN.   2   PAXSHOTEL MIN 6 PAXS MIN 14 PAXS MIN 25 PAXS
(DRIVER AS GUIDE)

Mersi Hotel + Amaris Hotel Padang (2*) 1.980.000 1.695.000 1.560.000 1.480.000

Aie Angek Cottage + HW hotel (3*) 2.065.000 1.785.000 1.650.000 1.570.000

Grand Royal Denai + Grand Inna Muara (4*) 2.285.000 2.005.000 1.870.000 1.790.000

Grand Rocky Bukittinggi + Mercure Padang (4*) 2.375.000 2.095.000 1.960.000 1.880.000

HARGA TERMASUK
 Akomodasi 2 malam sesuai hotel pilihan (twin sharing / triple)
 Transportasi ber AC & Tike masuk objek wisata
 Sarapan pagi, makan siang, dan makan malam sesuai itinerary
 Local guide (khusus diatas 6 paxs)
 Bottle water setiap hari
 Bonus : Snack setiap hari (khusus diatas 14 paxs)

HARGA TIDAK TERMASUK
 Tiket pesawat & airport tax
 Tipping lokal guide & driver
 Tips bell boy hotel, porter bandara
 Optional tours
 Pengeluaran pribadi
 Surcharge hotel

Remarks:
 Harga/Jadwal Tour/Airport tax dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum adanya

pembookin yang dilakukan
 Harga berlaku sampai Maret 2018
 Harga tidak berlaku untuk periode Holiday, dan dapat berubah jika ada kenaikan BBM
 Harga belum termasuk untuk weekedn surcharge Hotel Di Bukittingi Rp 100.000/room

2 | o f 2


