4D3N PADANG ONDE P’MANDE RANCAK
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HARI 1

TIBA PADANG – PUNCAK LAWANG – BUKITTINGGI (MM)

“Salamaik datang di ranah minang rancakkk bana“. Setibanya di Bandara Internasional Minangkabau anda

akan di jemput oleh tour guide menuju Kota Bukittinggi, dalam perjalanan kita akan singgah di lembah
anai/waterfall, untuk menikmati sejuknya air pergunungan yang jernih dan bening. Berhenti di Sate Mak Syukur
mencicipi lezatnya daging olahan asli rempah-rampah Sumatera Barat. Mengunjungi Pusat Dokumentasi Informasi
kebudayaan Minang Kabau (Minang Village) dan shopping stop di tenunan Desa Pandai Sikek yang terkenal akan
kerajinan tangan berupa songket dan ukiran kayu. Perjalanan dilanjutkan menikmati keindahan kawasan Danau
Maninjau dari Puncak Lawang berketinggian ± 1.210 m di atas permukaan laut, disini terdapat spot foto menyerupai
kapal terdampar jika datangnya kabut. Makan malam di lokal restoran. Kemudian menuju hotel untuk check in beristirahat
dan acara bebas.
HARI 2 BUKITTINGGI – LEMBAH HARAU - BUKITTINGI (MP/MS/MM)
Setelah sarapan pagi, kita akan city tour dengan mengunjungi: Taman Panorama Ngarai Sianok View Great
Wall/Janjang Saribu Koto Gadang dan Lobang Jepang yang merupakan peninggalan sejarah pada masa penjajahan
Jepang di bukittinggi (Photo stop). Melanjutkan perjalanan ke Payakumbuh. Makan siang di lokal resto. Menuju Lembah
Harau melihat hamparan sawah, bukit cadas/kapur dan air terjun (yang dipengaruhi curah hujan) yang sering disebut
Grand Canyon nya Sumatera Barat Setelah puas bersantai disini, kita akan melanjutkan perjalanan ke Kelok Kelok 9
yang merupakan Fly Over/Jembatan penghubung pekanbaru–padang sepanjang 943m berkelok indah yang merupakan
mahakarya anak bangsa. Kembali kebukittinggi. Makan Malam di lokal restoran. Diantar ke hotel beristirahat dan acara
bebas.
HARI 3 BUKITTINGGI – BATUSANGKAR –PADANG (MP/MS/MM)
Setelah sarapan pagi dan proses check out hotel, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Batusangkar yang disebut
sebagai ikon wisata budaya, mampir sebentar di Home Indrustry Kiniko kawasan industri rumahan dan mencicipi kopi
kawa yang terkenal di daerah tabek patah dan lanjut ke Istano Basa Pagaruyung destinasi wisata budaya yang paling
terkenal di sumatera barat. Makan siang di lokal restoran. Menuju Kota Padang via Danau Singkarak. Makan Malam di
lokal restoran. Check in hotel beristirahat dan acara bebas.
HARI 4 PADANG – KAWASAN MANDEH - PADANG (MP/MS/MM)
Setelah sarapan pagi, kita akan melakukan perjalanan menuju kawasan mandeh atau disebut Raja Ampatnya Sumatera
Barat (Photo stop). Wisata Mandeh (Optional boat untuk mengunjungi Pulau Kapo Kapo, Sironjong gadang & Ketek ,
Pulau Setan, Hutan Mangrove). Setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke Pantai carocok, Pantai yang berlokasi di
Painan Sumatera Barat ini memiliki keindahan terumbu karang, ikan,birunya air pantai serta pasir pantai yang berwarna
kecoklatan . Setelah puas menikmati suasana pantai kita akan kembali menuju kota Padang. Makan malam di lokal
restoran. Diantar ke hotel untuk beristirahat.
HARI 5 KEMBALI KE KOTA ASAL (MP)
Setelah sarapan pagi dan proses check out hotel, 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 mengunjungi Tenunan Silungkang
(shopping). Tiba waktunya anda akan di antar ke Bandara Internasional Minangkabau tour selesai. Sampai jumpa dengan
Tour TX Travel Lainya.
*Harga per orang berdasarkan twin sharing

ADULT / CHILD

ADULT/CHILD

Min. 2 Pax

Min. 6 Pax

MERSI HOTEL BUKITTINGGI + AMARIS PADANG *2

IDR 3,450,000

IDR 3,100,000

GRAND BUNDA BUKITTINGGI + HW HOTEL PADANG *3

IDR 3,700,000

IDR 3,400,000

ROCKY BUKITTINGGI + GRAND INNA MUTIARA PADANG *5

IDR 4,450,000

IDR 4,150,000

HOTEL
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HARGA TERMASUK

HARGA TIDAK TERMASUK

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Hotel selama 4 malam termasuk breakfast
Transportasi + Tiket Masuk Objek Wisata
Makan sesuai program
Local Guide (Khusus untuk min. 6pax)
Air Mineral

Tiket Pesawat Jakarta – Padang (PP)
Tipping Driver
Optional Tour
Weekend Surcharge Hotel Bukittinggi IDR
150,000/room
5. Pengeluaran Pribadi

Syarat dan Ketentuan :
1. Uang muka sebesar 50% dari harga tour pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan
(non-refundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun.
2. Kami belum melakukan proses block seat, hotel serta komponen tour lainnya selama Surat
Penunjukan & Uang Muka belum kami terima.
3. Pelunasan paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.
4. Pembatalan :
15 - 34 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 50% /org dari harga tour.
08 - 14 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 75% /org dari harga tour.
07
hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari harga tour
5. Harga/Jadwal Tour/Airport tax dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu sebelum adanya pembookingan yang dilakukan
6. Harga tidak berlaku untuk periode Holiday, dan dapat berubah jika ada kenaikan BBM
7. Harga Belaku sampai December 2020
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