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HARI 1 JAKARTA – SORONG – FRIWEN – TELUK KABUI (MP/MS/MM)
Peserta tour akan dijemput di Bandara Sorong pada pagi hari, dari Bandara peserta akan diantar ke salah satu Hotel
untuk sarapan pagi, setelah sarapan pagi kemudian peserta akan ditransfer ke pelabuhan untuk langsung menuju Raja
Ampat. Setiba di Raja Ampat peserta masuk ke Resort Check in dan istirahat. Sore hari setelah istitahat peserta diajak ke
Teluk Kabui yang merupakan gugusan pulau-pulau karang yang sangat cantik yang juga menjadi salah satu Icon Raja
Ampat, di Teluk Kabui ini peserta diajak menuju ke Batu Pensil yang merupakan Batu yang menjulang dari dasar laut
berbentuk pensil. Di seberang Batu Pencil terdapat Batu Wajah yang juga merupakan photostop. Puas photo-photo di
Batu Pensil, peserta diajak ke Friwen atau di untuk snorkeling, berenang dan menikmati sunset sambil makan pisang
goreng khas Friwen. Setelah puas peserta akan kembali ke resort untuk istirahat.

Hotel: D’Coral Resort

HARI 2 PIANEMO – TELAGA BINTANG - SAWINGRAI (MP/MS/MM)
Setelah sarapan peserta diajak menuju ke Pianemo dimana Peserta dapat melihat keindahan pianemo yang merupakan
gugusan pulau yang luar biasa. Setelah treking dan berfoto, peserta akan diajak ke Telaga Bintang yang merupakan
laguna yang bentuknya seperti bintang. Kemudian peserta melanjutkan perjalanan menuju ke Sawingrai yang
merupakan salah satu kampung di Raja Ampat yang sangat memperhatikan sasi (perlindungan adat terhadap biota laut)
sehingga di bawah rumah Penduduk (rumah panggung) terdapat ribuan berbagai jenis ikan. Di desa ini peserta akan di
pandu oleh guide untuk melihat langsung burung cendrawasih dan beberapa jenis burung khas papua lainnya. Setelah
trekking peserta dapat memberi makan adonan tepung yang dibuat oleh penduduk lokal kepada ikan-ikan Laut secara
langsung, selanjutnya, peserta akan diajak ke Pasir Timbul yang terletak di pulau Mansuar di sini para peserta dapat
menikmati hamparan pasir seperti pantai yg ada di tengah laut dengan Pemandangan yang indah. Setelahnya, peserta
akan kembali ke resort untuk istirahat.

Hotel: D’Coral Resort

HARI 3 WAISAI KALI BIRU – SORONG (MP/MS/MM)
Hari ini setelah sarapan peserta checkout dan dijemput menuju ke Waisai dan lanjut ke Kali Biru. Seperti namanya,
permukaan air sungai yang mengaliri jantung Raja Ampat ini berwarna biru, berpagarkan pepohonan dan vegetasi hijau
nan rimbun. Saking jernihnya, peserta dapat menyaksikan permukaan sungai yang diselimuti bebatuan besar nan eksotis.
Puas berenang dan menikmati di Kali Biru Peserta diajak kembali ke kota Sorong. Setiba di Sorong peserta diantar untuk
check in di Hotel Sorong untuk beristirahat sambil menunggu waktunya makan malam di salah satu restaurant yang
terbaik yang ada di kota Sorong, selesai makan malam peserta diantar kembali ke hotel.

Hotel: Swiss-Bel Hotel Sorong

HARI 4 SORONG – JAKARTA (MP)
Setelah makan pagi, peserta akan diantarkan menuju bandara untuk melakukan penerbangan kembali ke Jakarta.

*Harga per orang berdasarkan twin sharing, minimum 10pax
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Hotel selama 3 malam berdasarkan twin sharing
Transportasi, Donasi, Retribusi
Makan sesuai program
Guide
Air Mineral & Snack
Peralatan Snorkelling
Asuransi Perjalanan

Tiket Pesawat
Ijin Masuk Konservasi
Diving
Pengeluaran Pribadi
Hal-hal yang tidak disebutkan diatas
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Syarat dan Ketentuan :
1. Harga dapat berubah sewaktu-waktu selama belum ada nya reservasi.
2. Reservasi Hotel akan dilakukan apabila sudah ada kepastian periode kunjungan dan melakukan
deposit.
3. Pembayaran deposit 50% per orang dilakukan sesuai konfirmasi dan pelunasan pembayarannya
dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kedatangan.
4. Pembayaran deposit tidak dapat dikembalikan bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan
apapun.
5. Jadwal acara dapat berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi di jalan seperti kondisi cuaca,
ombak dll
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