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5D4N EXTRAORDINARY LOMBOK ISLAND TOUR

QUOTATIONS
REQUESTER & NAME OF GROUP : TBA
PARTICIPANT : Min 02 Adult
HOTEL : As Per List Offer
PERIOD OF TOUR : 5D4N ( APR – JUL 2018 )
ARR : NOON TBA
DEP : NOON TBA
( Prepare & Check by Kiky )

DAY 01: Airport Pick-Up, Southern Paradise ( L , D )Hari ini anda akan di jemput di LIA (Lombok International Airport) dan langsung diajak untuk makan siang di kawasan
Pantai Kuta ± 15 km dari LIA. Setelah cukup beristirahat dan menikmati kawasan pantai disini, anda akan memulai tourmenuju Pantai Tanjung Aan yang hanya berjarak ± 06 km dari pantai Kuta dan memiliki pemandangan indah denganpasir putih yang menyerupai biji merica dimana keduanya merupakan icon pariwisata di Selatan Lombok. Setelah puasmenikmati keindahan pantai, anda akan di ajak mengunjungi Desa Sade yang merupakan desa tradisional masyarakatsuku sasak yang masih memegang erat adat istiadat suku Sasak. Di desa ini anda bisa berbelanja kain tenun khas Sasakyang merupakan hasil pengrajin tenun setempat yang dijadikan souvenir dan oleh-oleh khas Lombok. Perjalanandilanjutkan menuju kota Mataram untuk makan malam dengan menu special ayam Taliwang khas Lombok untukkemudian di antar menuju hotel untuk check-in dan beristirahat.

Day 02 : Beautiful Gili Trawangan Day Trip ( B , L , D )Untuk tour hari ke dua, setelah sarapan di hotel anda akan di jemput untuk berwisata alam menuju Gili Trawanganmenggunakan Speed boat. Gili Trawangan merupakan pulau yang bebas polusi dan menyajikan pemandangan alammaupun pemandangan bawah laut yang sangat luar biasa indah. Setibanya disana anda akan di ajak makan siang di localrestaurant. Disini anda juga bisa melakukan berbagai macam aktivitas lainnya seperti diving, bersepeda dan cidomo(angkutan tradisional Lombok) yang bisa anda nikmati dengan biaya sendiri. Setelah puas menikmati keindahan pulauGili, anda akan kembali ke Pulau Lombok melewati Pusuk Pass atau pantai Malimbu, di sini anda bisa melakukan photostop dengan latar belakang pemandangan alam yang indah sesuai dengan kondisi saat itu selanjutnya anda akan di ajakuntuk makan malam di local restaurant dan kembali ke hotel untuk beristirahat.
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Day 03 : Heritage of Lombok ( B , L , D )Setelah anda sarapan, perjalanan anda hari ini akan di ajak untuk berkeliling mengunjungi beberapa objek wisata disekitar kota Mataram, Objek yang akan dikunjungi pertama adalah Taman Air Narmada yang merupakan  salah satutaman terbesar di Lombok yang di bangun oleh Raja Anak Agung Ngurah Karangasem pada tahun 1727 masehi.Dilanjutkan mengunjungi Pura Lingsar yang merupakan pura terbesar di Lombok. Mengunjungi Pura Lingsar akanmemberikan pemandangan baru pada anda tentang keharmonisan serta kerukunan umat beragama yaitu antara HinduBali-Lombok dengan  Islam Sasak-Lombok dimana bagi masyarakat pulau Lombok, Pura Lingsar merupakan simbolkerukunan bahkan keharmonisan umat beragama. Setelah makan siang di local restaurant, perjalanan selanjutnya adalahMengunjungi Desa Banyumulek yang merupakan desa pengerajin Gerabah khas Lombok, di desa ini anda bisa belajarmembuat gerabah dengan pengerajin gerabah setempat dan anda juga bisa berbelanja gerabah khas Lombok untuk dijadikan oleh-oleh. Berikutnya anda akan di ajak kembali ke Mataram untuk makan malam di local restaurant dan kembalike hotel untuk beristirahat

Day 04 : Wonderful Gili Nanggu Day Trip ( B , L , D )Di hari keempat ini setelah anda selesai sarapan anda akan di ajak berwisata alam ke Gili Nanggu menggunakan SlowBoat, setelah anda sampai disini anda kami persilahkan untuk memilih acara anda sendiri (acara bebas) anda bisamengelilingi pulau dengan berjalan kaki atau Snorkling. Selanjutnya kita akan berkunjung ke Gili Sudak untuk makansiang setelah anda selesai menikmati makan siang, berikutnya kita akan berkunjung ke Gili Tangkong dan Gili Kedis. Gilikedis ini merupakan Gili yang terkenal dengan bentuknya yang menyerupai lambang cinta yaitu LOVE, berada di Gili inimemberikan kesan yang berbeda dari beberapa Gili sebelumnya karna bentunya yang unik dan tidak luas jadi serasamemiliki pulau pribadi. Setelah anda puas menikmati keindahan beberapa Gili tersebut anda akan di ajak kembali kehotel namun sebelumnya anda akan di ajak makan malam di local restaurant.

Day 05 : Oleh-Oleh, Airport Transfer ( B , L )Setelah anda sarapan dan check-out anda akan di ajak untuk berbelanja oleh-oleh souvenir khas Lombok lalu makan siangdi local restaurant dan di antarkan menuju LIA dan kembali ke tempat tujuan anda, End of service.

Tour Cost : Participant of min 02 Adult base on TWIN SHARE Period of APR – JUL 2018
Hotels Rate Adult per Person Validity / Remarks

Jayakarta 4(****) On Deluxe garden
view

( Senggigi area )

IDR 6.762.000,- Normal Season Domestic & KITAS Market



3 | o f 2

Lombok Astoria 4(****) On Deluxe
( Mataram area )

IDR 6.511.000,- Normal Season Domestic & KITAS Market

Puri Saron 3 (***) On Superior
( Senggigi area )

IDR 6.434.000,- Normal Season Domestic & KITAS Market

Fave Langko 3 (***) On Deluxe
( Mataram area )

IDR 6.377.000,- Normal Season Domestic & KITAS Market

Term & Conditions:*** Jadwal dapat berubah sesuai kondisi di lapangan*** Untuk group dengan jumlah participant lain silahkan hubungi TX Travel Sriwijaya.*** 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 persons ) dan sebelum pembayaran deposit dilakukan*** Untuk Peak Season (Desember, Januari) silahkan hubungi TX Travel Sriwijaya
Note : Demi kelancaran tour, acara dan jadwal perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Ticket - Hotel - Tour - Cruise - Car Rental - Airport Shuttle

Paket termasuk : Paket tidak termasuk :
 Transportasi dengan AVANZA/ERTIGA + DRIVER
 Akomodasi selama 4 malam
 Biaya penyeberangan Gili trawangan PP by Speed boat
 Biaya penyeberangan Gili sudak, kedis dan nanggu PP bySlow boat
 Entrance Fee & Donation
 Tips Guide and Driver
 Guide as driver selama tour
 4 x B, 5 x L, dan 4 x D
 Penjemputan LIA-Hotel-LIA
 Mineral water 1 bottle/pax/day
 Tour sesuai program
 Souvenir

 Biaya selama kegiatan tour di Gili Trawangan sepertisepeda, snorkling, cidomo, diving, dll.
 Tarif cidomo + Rp.250.000/ round
 Tarif sepeda + Rp.50.000/ day
 Diving (khusus yang sudah memiliki sertifikat PADI) + USD350-400/pax
 Makan di luar program tour
 Tiket pesawat
 Pengeluaran pribadi
 Tips porter, Bellboy, dll.
 Airport tax
 High Season Sucharge ( pada bulan Juni – Juli & biaya highseason sucharge berbeda di tiap hotel  )


