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3D2N DAZZLING
HONEYMOON PACKAGE

Included Romantic Dinner

HARI 1 Lombok Airport – Southern Paradise & Romantic DInner (MS/ROMANTIC DINNER)
Hari ini anda akan di jemput di LIA (Lombok International Airport) dan langsung diajak untuk
makan siang di kawasan pantai Kuta, Lombok. Setelah cukup beristirahat, anda akan memulai
tour menuju pantai Tanjung Aan yang berada di Selatan Lombok ± 04 km dari pantai Kuta dan
memiliki pemandangan indah dengan pasir putih yang menyerupai biji merica dimana keduanya
merupakan icon pariwisata di Selatan Lombok.  Setelah puas menikmati keindahan pantai, anda
akan di ajak mengunjungi Desa Sade yang merupakan desa tradisional masyarakat suku sasak
yang masih memegang erat adat istiadat suku Sasak. Di desa ini anda bisa berbelanja kain tenun
khas Sasak yang merupakan hasil pengrajin tenun setempat yang dijadikan souvenir dan oleh-
oleh khas Lombok. Perjalanan dilanjutkan menuju hotel untuk check-in  dan menikmati
Romantic Dinner yang disiapkan khusus untuk pasangan berbahagia sebelum beristirahat.

HARI 2 Beautiful Gilitrawangan Trip (MP/MS/MM)

Untuk tour hari ke dua, setelah sarapan dan check-out di hotel anda akan di jemput untuk
berwisata alam menuju Gili Trawangan menggunakan speed boat. Gili Trawangan adalah pulau
yang bebas polusi dan menyajikan pemandangan alam maupun pemandangan bawah laut yang
sangat luar biasa indah. Setibanya disana anda akan di ajak makan siang di local restaurant.
Disini anda juga bisa melakukan berbagai macam aktivitas lainnya seperti diving, snorkling,
bersepeda dan cidomo (angkutan tradisional Lombok) yang bisa anda nikmati dengan biaya
sendiri. Setelah puas menikmati keindahan pulau Gili, anda akan kembali ke P Lombok untuk
makan malam di local restaurant sebelum kembali ke hotel dan beristirahat.

HARI 3 Oleh-Oleh & Airport Transfer (MP)
Setelah anda sarapan dan check-out, anda akan kami antar menuju tempat berbelanja oleh-oleh dan souvenir khas
Lombok. Perjalanan  anda akan dilanjutkan untuk makan siang sebelum menuju LIA dan kembali ke tempat tujuan.
End of service.

HARGA PER ORANG DALAM RUPIAH untuk WNI Min.2 Pax
Hotels Rate per Person Validity / Remarks

SVARGA Resort 4(****) on Mavwa Room
(Senggigi Area)

IDR 4.650.000,- Normal Season Domestic & KITAS
Market

KILA Senggigi Beach 4(****) on Superior Garden
(Senggigi Area)

IDR 4.350.000,- Normal Season Domestic & KITAS
Market

JAYAKARTA 4(****) on Standard
(Senggigi Area)

IDR 4.150.000,- Normal Season Domestic & KITAS
Market
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HARGA TERMASUK HARGA TIDAK TERMASUK
 Transportasi dengan mobil AVANZA/ERTIGA
 Akomodasi selama 2 malam di hotel pilihan
 Biaya penyeberangan Gili trawangan PP by speedboat
 Entrance Fee
 Guide merangkap Driver selama tour
 2 x B, 3 x L, 1 x D dan 1 x Romantic Dinner
 Tips Guide and Driver
 Penjemputan LIA-Hotel-LIA
 Mineral water 2 bottle/pax/day
 Tour sesuai program
 Souvenir
 botol setiap hari.

 Biaya selama kegiatan tour di Gili Trawangan seperti
sepeda, cidomo, snorkling, diving, dll.

 Tarif cidomo + Rp.200.000/ way
 Tarif sepeda + Rp.50.000 / orang
 Diving (khusus yang sudah memiliki sertifikat PADI) +

USD 350-400/pax
 Makan di luar program tour
 Tiket pesawat
 Pengeluaran pribadi
 Tips porter, Bellboy, dll.
 Airport tax
 HSS

Keterangan :
*** Jadwal dapat berubah sesuai kondisi di lapangan
*** Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
*** Khusus untuk 15 orang keatas sudah termasuk airport handling dan porter bandara.
*** Ketersedian kamar hotel sewaktu-waktu berubah mengingat belum ada blocking room yang kami lakukan.
*** Harga tour dapat berubah bila terjadi perubahan jumlah minimum peserta (02 orang) dan sebelum pembayaran deposit

dilakukan
*** Untuk High Season (Juni, Juli dan Agutus)
*** Untuk Peak Season (Desember, Januari)

NOTE : Waktu perjalanan yang tercantum di jadwal acara dapat berubah sewaktu-waktu menurut upacara
adat dan tradisi/cuaca setempat.


