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PAKET TOUR 2 HARI 1 MALAM 01
Hari 1 : tiba di bandara miting service setelah miting service langsung tour mengunjungi
TRADISIONAL VILLAGE SADE adalah perkampungan suku sasak setelah mengunjungi desa
sade langsung menuju ke TAMAN NARMADA yang terletak di desa lembuak kecamatan
narmada kabupaten Lombok barat untuk menikmati pemandangan dibalai terang terdapat
bekas pemandian raja dan taman narmada wisata yang bersejarah di pulau Lombok dengan air
awet mudanya selanjutnya langsung menuju ke ISLAMIC CENTER solat berjamaah bagi yang
muslim dan bagi yang non muslim bisa langsung menikmati pemandagan dari atas menara
yang menjulang tinggi setelah itu langsung menuju BATU BOLONG BEACH untuk menikmati
sunset langsung chekin hotel dan makan malam di restoran setempat
Hari 2 : selesai sarapan pagi langsung bersiap-siap untuk di jemput untuk mengunjungi PUSAT
OLEH-OLEH KHAS LOMBOK dan setelah itu langsung ke SELONG BELANAK BEACH,KUTA
LOMBOK BEACH ( MANDALIKA VIEW ) dan MAWUN BEACH dan TANJUNG AN semua pantai
ini memiliki pesona yang sangat menarik dan di sepanjang bibir pantai ini terhampar pasir
yang berwarna putih yang sangat halus serta air laut yang jernih dan sekitar pantai kuta
Lombok ini memiliki pesona yang berbeda dan sangat menarik untuk di kunjungi makan siang
dan malam di tempat yang di sediakan sesuae program dan langsung di antar ke bandara
internasional lombok ( BIL )

NO

JUMLAH PESERTA

HARGA PER ORANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 PAX
3-4 PAX
5-6 PAX
7-9 PAX
10 -15 PAX
16 -19 PAX
20 -25 PAX
26-29 PAX
30-35 PAX
36-39 PAX

2,140.000
1,966.000
1,966.000
1,590.000
1,460.000
1,390.000
1,348.000
1,320.000
1,294.000
1,276.000

PAKET TOUR 2 HARI 1 MALAM 02
Hari 01: tiba di bandara internasional Lombok, selanjutnya miting service langsung menuju
tempat makan siang dan langsung megunjungi PANORAMA SENGGIGI VIEW, MALIMBU VIEW
untuk menikmati pemandangan yang sangat menarik dan langsung menuju pelabuhan untuk
menuju ke GILI TRAWANGN cek in hotel di gili terawangan

Hari 2 : setelah sarapan pagi langsung bersiap-siap untuk mengunjungi kuta lombok tour dan
langsung menuju OLEH-OLEH KHAS LOMBOK setelah itu langsung menuju SELONG BELANAK,
MAWUN BEACH, KUTA BEACH / MANDALIKA VIEW TANJUNG AAN BEACH adalah semua
pantai ini memiliki pesona yang sangat menarik dan di sepanjang bibir pantai ini terhampar
pasir yang berwarna putih yang sangat halus serta air laut yang jernih dan sekitar pantai kuta
Lombok ini memiliki pesona yang berbeda dan sangat menarik untuk di kunjungi makan siang
dan makan malam di lokal restorant sesuae program dan langsung di antar ke bandara
internasional lombok dan langsung menuju bandara internasional lombok ( BIL )

NO

JUMLAH PESERTA

HARGA PER ORANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 PAX
3-4 PAX
5-6 PAX
7-9 PAX
10 -15 PAX
16 -19 PAX
20 -25 PAX
26-29 PAX
30-35 PAX
36-39 PAX

2,540.000
2,266.000
1,960.000
1,840.000
1,700.000
1,590.000
1,533.000
1,490.000
1,457.000
1,432.000

PAKET TOUR 2 HARI 1 MALAM 03
Hari 01: tiba di bandara internasional Lombok, selanjutnya miting service langsung menuju
kuta lombok tour SELONG BELANAK, MAWUN BEACH, KUTA BEACH / MANDALIKA VIEW
TANJUNG AAN BEACH adalah semua pantai ini memiliki pesona yang sangat menarik dan di
sepanjang bibir pantai ini terhampar pasir yang berwarna putih yang sangat halus serta air laut
yang jernih dan sekitar pantai kuta Lombok ini memiliki pesona yang berbeda dan sangat
menarik untuk di kunjungi dan selanjutnya makan malam di restoran setempat setelah itu
langsung menuju hotel untuk chekin dan acara bebas.

Hari 02 : selesai sarapan pagi langsung bersiap-siap untuk city tour dan langsung mengunjungi
OLEH-OLEH KHAS LOMBOK dan ISLAMIC CENTER solat berjamaah bagi yang muslim dan bagi
yang non muslim bisa langsung menikmati pemandagan dari atas menara yang menjulang
tinggi setelah itu langsung menuju ke BANYUMULEK VOTRY adalah pusat pembuatan gerabah
selanjutnya menuju SUKARARA VILLAGE : adalah nama sebuah desa kecil yang sangat indah
merupakan salah satu tempat kerajinan tenun tradisional yang letaknya di desa
suksrare,kecamatan jonggat,kabupaten Lombok tengah,sebagian besar perempuan di desa
sukerare bekerja sebagai penenun untuk menjaga dan melestarikan tenun tradisional yang di
wariskan oleh nenek moyang mereka dan para perempuan di desa sukerare ini di wajibkan
untuk menenun dan langsung menuju bandara internasional lombok ( BIL )

NO

JUMLAH PESERTA

HARGA PER ORANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 PAX
3-4 PAX
5-6 PAX
7-9 PAX
10 -15 PAX
16 -19 PAX
20 -25 PAX
26-29 PAX
30-35 PAX
36-39 PAX

2,140.000
1,966.000
1,966.000
1,590.000
1,460.000
1,390.000
1,348.000
1,320.000
1,294.000
1,276.000

PAKET TOUR 2 HARI 1 MALAM 04
Hari 01 : tib a di bandara internasional lombok meting service langsung menuju makan siang di
restoran setempat dan langsung mengunjungi ISLAMIC CENTER solat berjamaah bagi yang
muslim dan bagi yang non muslim bisa langsung menikmati pemandagan dari atas menara
yang menjulang tinggi dan setelah itu langsung menuju MONKEY FOREST untuk melihat
segerombolan monyet yang jinak setelah itu langsung menuju MAKAM MEDANA / PANTAI
MEDANA : pantai medana terletak di kecamatan tanjung kabupaten Lombok utara di pungung
bukit yang menjorok ke laut terdapat makam medana yang di anggap keramat di mana di
dalam kawasan makam medana tersebut berdiri sebuah pura hindu,dan berdiri banyak
pepohonan besar yang sebagian masyarakat menganggap pohon tersebut adalah sebagai
pohon harapan di mana di pohon ini sebagai pemujaan agama budha dan salah satu keunikan
dari makam medana ini adalah tempat berkumpulnya umat beragama yaitu islam, hindu dan
budha dan tidak pernah terjadi komplik di antara agama satu dengan agama yang lain, di
samping itu tempat ini di jadikan tempat kunjungan wisata baik wisatawan domestik maupun
mancanegara karena tempat ini memliki fanorama yang sangat indah,di samping itu tempat ini
merupakan symbol toleransi antar semua umat beragama serta memiliki sejarah yang sangat
luar biasa. Setelah itu langsung menuju hotel untuk chekin makan malam di nipah setelah itu
balik ke hotel untuk beristirahat
Hari 02 : setelah sarapan pagi langsung bersiap untuk mengunjungi FANORAMA MALIMBU
BEACH dan FANORAMA SETANGI BEACH setelah itu langsung menuju ke tempat
OLEH- OLEH KHAS LOMBOK setelah itu langsung menuju MAYURE TEMPEL dan
SUKARARA VILAGE adalah nama sebuah desa kecil yang sangat indah merupakan salah
satu tempat kerajinan tenun tradisional yang letaknya di desa suksrare,kecamatan
jonggat,kabupaten Lombok tengah,sebagian besar perempuan di desa sukerare bekerja
sebagai penenun untuk menjaga dan melestarikan tenun tradisional yang di wariskan oleh
nenek moyang mereka dan para perempuan di desa sukerare ini di wajibkan untuk menenun
selanjutnya langsung menuju bandara internasional lombok ( BIL )
NO

JUMLAH PESERTA

HARGA PER ORANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 PAX
3-4 PAX
5-6 PAX
7-9 PAX
10 -15 PAX
16 -19 PAX
20 -25 PAX
26-29 PAX
30-35 PAX
36-39 PAX

2,140.000
1,966.000
1,966.000
1,590.000
1,460.000
1,390.000
1,348.000
1,320.000
1,294.000
1,276.000

PAKET TOUR 2 HARI 1 MALAM 05
Hari 01 : tiba di bandara internasional lombok langsung meting service setelah meting service
langsung tour menuju SUKARARA VILLAGE adalah nama sebuah desa kecil yang sangat indah
merupakan salah satu tempat kerajinan tenun tradisional yang letaknya di desa
suksrare,kecamatan jonggat,kabupaten Lombok tengah,sebagian besar perempuan di desa
sukerare bekerja sebagai penenun untuk menjaga dan melestarikan tenun tradisional yang di
wariskan oleh nenek moyang mereka dan para perempuan di desa sukerare ini di wajibkan
untuk menenun setelah itu langsung menuju ISLAMIC CENTER adalah untuk solat berjamaah
bagi yang muslim dan bagi yang non muslim bisa langsung menikmati pemandagan dari atas
menara yang menjulang tinggi dan langsung menuju makan siang di restoran setempat setelah
makan siang langsung menuju hotel untuk chekin.

Hari 02 : setelah sarapan pagi langsung bersiap-siap untuk di antar ke pelabuhan tawun untuk
trip menuju GILI NANGGU,GILI SULAT DAN GILI KEDIS untuk bersnorkling dan berenang
sambil menikmati keindahan pantai yang sangat luar biasa makan siang di siapkan di restoran
setempat selanjutnya langsung menuju bandara internasional lombok ( BIL )

NO

JUMLAH PESERTA

HARGA PER ORANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 PAX
3-4 PAX
5-6 PAX
7-9 PAX
10 -15 PAX
16 -19 PAX
20 -25 PAX
26-29 PAX
30-35 PAX
36-39 PAX

2,440.000
2,216.000
1,905.000
1,780.000
1,630.000
1,552.000
1,488.000
1,440.000
1,394.000
1,361.000

PAKET TOUR 2 HARI 1 MALAM 06
Hari 01 : tiba di bandara internasional lombok langsung meting service setelah meting service
lagsung menuju SUKARARA VILLAGE adalah nama sebuah desa kecil yang sangat indah
merupakan salah satu tempat kerajinan tenun tradisional yang letaknya di desa
suksrare,kecamatan jonggat,kabupaten Lombok tengah,sebagian besar perempuan di desa
sukerare bekerja sebagai penenun untuk menjaga dan melestarikan tenun tradisional yang di
wariskan oleh nenek moyang mereka dan para perempuan di desa sukerare ini di wajibkan
untuk menenun selanjutnya langsung mengunjungi BANYUMULEK VOTRY adalah pusat
pembuatan gerabah setelah itu langsung menuju MAYURE TEMPEL dan langsung menuju
hotel untuk chekin dan makan malam di restoran setemepat

Hari 02 : setelah sarapan pagi langsung bersiap-siap untuk di antar ke pelabuhan tanjung luar
untuk trip menuju PANTAI PINK,TELOK SEMANGKOK,PULAU GOSONG DAN PULAU PASIR
dalam perjalanan menuju pantai pink,kita singgah di pantai senggigi batu bolong tempat ini di
mana para pemeluk agama hindu di gunakan untuk sembahyangan selanjutnya langsung
menuju pelabuhan tanjung luar untuk proses penyebrangan pantai pink dengan menggunakan
boat charter setelah sampai di pantai pink anda dapat menikmati keindahan pasirnya
berwarna pink ( merah muda ) serta melakukan senorkling dengan keindahan bawah laut
makan siang kami siapkan dengan BABEQUE ala Lombok sore hari meninggalkan pantai pink
selanjutnya langsung menuju bandara internasional lombok ( BIL )

NO

JUMLAH PESERTA

HARGA PER ORANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 PAX
3-4 PAX
5-6 PAX
7-9 PAX
10 -15 PAX
16 -19 PAX
20 -25 PAX
26-29 PAX
30-35 PAX
36-39 PAX

2,740.000
2,486.000
2,090.000
1,915.000
1,740.000
1,635.000
1,542.000
1,470.000
1,409.000
1,366.000

PAKET TOUR 3 HARI 2 MALAM ( 01 )
Hari 1 : tiba di bandara internasional Lombok langsung meting service,selanjutnya langsung
mengunjungi ISLAMIC CENTER untuk menikmati pemandangan kota mataram dari atas
menara yang menjulang tinggi selepas itu kita langsung makan siang di tempat yang sudah di
siapkan dengan menikmati berbagai macam hidangn khas Lombok setelah itu bersiap-siap
untuk menuju hotel untuk beristirahat dan makan malam di hotel.( L/D )
Hari 2 : selesai sarapan pagi di hotel langsung bersiap-siap untuk melakukan kunjungan ke
WATERFAL SENDANG GILE, waterfall sendang gile merupakan : air terjun desa senaru
kecamatan bayan, kabupaten Lombok utara, obyek wisata ini masih berada dalam kawasan
taman nasional gunung rinjani dan air terjun berasal dari mata air gunung rinjani yang sangat
sejuk dan masih alami serta para penduduk setempat meyakini bahwa mandi membasuh
muka di air terjun sendang gile ini bisa membua orang lebih muda satu tahun dari usia yang
sebenarnya.
~ AIR TERJUN TIYU KELEP yaitu perjalanan selama 45 menit dari air terjun sendang gile.dan
makan siang kami siapkan di restoran setempat setelah makan siang langsung berangkat untuk
menikmati SUNSET DI IMPOS BEACH kembali menuju hotel untuk beristirahat dengan tenang
dan rilex, acara malam acara bebas belanja oleh-oleh sambil mempersiapkan hari esoknya.
Hari 3 : lepas sarapan pagi di jemput dari hotel untuk mengunjungi kawasan wisata seperti :
~PANTAI KUTA LOMBOK/ MANDALIKA VIEW ,TANJUNG AAN BEACH dan BUKIT SEGER
BEACH
~SUKERARE : adalah nama sebuah desa kecil yang sangat indah merupakan salah satu tempat
kerajinan tenun tradisional yang letaknya di desa suksrare,kecamatan jonggat,kabupaten
Lombok tengah,sebagian besar perempuan di desa sukerare bekerja sebagai penenun untuk
menjaga dan melestarikan tenun tradisional yang di wariskan oleh nenek moyang mereka dan
para perempuan di desa sukerare ini di wajibkan untuk menenun.makan siang di local
restorant ,selanjut nya di transfer out airpot kunjungan selesai .

NO

JUMLAH PESERTA

HARGA PER ORANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 PAX
3-4 PAX
5-6 PAX
7-9 PAX
10 -15 PAX
16 -19 PAX
20 -25 PAX
26-29 PAX
30-35 PAX
36-39 PAX

2,350.000
2,155.000
1,780.000
1,675.000
1,540.000
1,450.000
1,402.000
1,375.000
1,351.000
1,333.000

PAKET TOUR 3 HARI 2 MALEM ( 02 )
Hari 1 : tiba di bandara internasional Lombok miting service langsung menuju tempat makan
siang di restora terdekat setelah makan siang langsung bersiap-siap akan menuju ke hotel
untuk beristirahat.
( L/D )
Hari 2 : selesai makan pagi langsung bersiap-siap untuk kunjungan wisata menuju GILI
NANGGU, selanjutnya menuju plabuhan tawun untuk proses penyebrangan GILI NANGGU,GILI
SUDAK,GILI SUDAK GILI KEDIS dengan menggunakan carter boat…tiba di gili nanggu gili sudak,
gili kedis, peserta dapat menikmati, berenang sambil bersnorkling makan siang kami siapkan di
restaurant setempat, sore hari meninggalkan gili nanggu,gili sudak dan gili kedis langsung
menuju hotel untuk beristirahat dan acara bebas, malam hari makan malam di sediakan di
restaurant setempat. ( B/L/D)
Hari 3 : selepas sarapan pagi di hotel peserta chekout sambil menunggu penjemputan untuk
melaksanakan program lanjutan yaitu CITY TOUR : mengunjungi tempat oleh-oleh khas
Lombok dan mengunjungi tempat lainnya seperti : ISLAMIC CENTER : untuk menikmati
pemandangan kota mataram dari atas menara yang menjulang tinggi, TAMAN NARMADA :
yang terletak di desa lembuak kecamatan narmada kabupaten Lombok barat taman narmada
yaitu wisata yang bersejarah di pulau Lombok dengan air awet mudanya. Seakan tidak ada
habisnya untuk di eksplor serta berbagai keindahan alam yang sejuk dan nyaman yang
meliputi taman hingga saat ini, taman narmada tetap menjadi salah satu wisata paporit
dilombok. Sekilas taman ini mirip dengan taman tirta gangga dan taman ujung di kabupaten
karang asem bali. Beristirahat makan siang di lestoran setempat selepas makan siang langsung
menuju sukerare vilage : adalah nama sebuah desa kecil yang sangat indah merupakan salah
satu tempat kerajinan tenun tradisional yang letaknya di desa suksrare,kecamatan
jonggat,kabupaten Lombok tengah,sebagian besar perempuan di desa sukerare bekerja
sebagai penenun untuk menjaga dan melestarikan tenun tradisional yang di wariskan oleh
nenek moyang mereka dan para perempuan di desa sukerare ini di wajibkan untuk
menenun.makan siang di local restorant ,selanjut nya di transfer out airpot kunjungan selesai.
( B/L/D)

NO

JUMLAH PESERTA

HARGA PER ORANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 PAX
3-4 PAX
5-6 PAX
7-9 PAX
10 -15 PAX
16 -19 PAX
20 -25 PAX
26-29 PAX
30-35 PAX
36-39 PAX

2,650.000
2,405.000
1,995.000
1,865.000
1,710.000
1,612.000
1,542.000
1,495.000
1,450.000
1,418.000

PAKET TOUR 3 HARI 2 MALAM ( 03 )
Hari 1 : tiba di bandara miting sevice setelah miting service langsung menuju pelabuhan
penyebrangan
Untuk mengunjungi salah satu daerah wisata yaitu GILI TRAWANGAN dan setelah itu langsung
chekin hotelMakan siang/malam di restoran setempat,setelah itu acara bebas
Hari 2 : lepas sarapan pagi di hotel cek out sambil jemputan untuk kembali ke plabuhan
bangsal untuk mengadakan kunjungan berikut nya ke
~MEDANA BEACH/MAKAM MEDANA
: pantai medana terletak di kecamatan tanjung
kabupaten Lombok utara di pungung bukit yang menjorok ke laut terdapat makam medana
yang di anggap keramat di mana di dalam kawasan makam medana tersebut berdiri sebuah
pura hindu,dan berdiri banyak pepohonan besar yang sebagian masyarakat menganggap
pohon tersebut adalah sebagai pohon harapan di mana di pohon ini sebagai pemujaan agama
budha dan salah satu keunikan dari makam medana ini adalah tempat berkumpulnya umat
beragama yaitu islam, hindu dan budha dan tidak pernah terjadi komplik di antara agama satu
dengan agama yang lain, di samping itu tempat ini di jadikan tempat kunjungan wisata baik
wisatawan domestik maupun mancanegara karena tempat ini memliki fanorama yang sangat
indah,di samping itu tempat ini merupakan symbol toleransi antar semua umat beragama
serta memiliki sejarah yang sangat luar biasa.
~KENCONG ( AGRO EDU WISATA KENCONG ) : di mana tempat ini menawarkan paket wisata
dengan menikmati pemandangan persawahan sepanjang jalan dan melihat proses pembuatan
atap rumah menggunakan daun kelapa dan sebagian dari kelompok wanita tani yang bekerja
di perkebunan sayur-sayuran mulai dari pembibitan sampai panen di lapangan,serta
memperlihatkan cara pembuatan minyak kelapa secara tradisional, selepas itu peserta
mendaki bukit kecil sekitar 15 menit untuk mendapatkan pemandangan gunung yang
indah,selain itu para wisatawan dapat berfoto selpi di atas gardu pandang dan di saat sore hari
para wisatawan dapat melihat pemandangan persawahan,pegunungan dan sunset di atas
gardu pandang tersebut.
~makan siang dan setelah makan siang langsung mengunjungi pantai medana dan fanorama
MALIMBU VIEW dan vanorama SETANGI/VILLA HANTU untuk menikmati sunset dan makan
malam setelah makan malam peserta akan berbelanja oleh-oleh khas Lombok dan chekin
hotel di senggigi
Hari 3 : setelah sarapan pagi langsung mengunjungi tempat wisata/tour city langsung menuju
bandara internasional Lombok ( BIL )

NO

JUMLAH PESERTA

HARGA PER ORANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 PAX
3-4 PAX
5-6 PAX
7-9 PAX
10 -15 PAX
16 -19 PAX
20 -25 PAX
26-29 PAX
30-35 PAX
36-39 PAX

2,350.000
2,155.000
1,780.000
1,675.000
1,540.000
1,450.000
1,402.000
1,375.000
1,351.000
1,333.000

PAKET TOUR 3 HARI 2 MALAM ( 04 )
Hari 1 : tiba di bandara miting service setelah miting service langsung menuju makan siang di
tempat yang sudah di siapkan selepas makan siang langsung bersiap-siap untuk chekin menuju
hotel yang sudah di siapkan untuk beristirahat.
Hari 2 : selesai sarapan pagi langsung bersiap-siap untuk mengunjungi wisata menuju PANTAI
PINK,TELOK SEMANGKOK,PULAU GOSONG DAN PULAU PASIR dalam perjalanan menuju
pantai pink,kita singgah di pantai senggigi batu bolong tempat ini di mana para pemeluk
agama hindu di gunakan untuk sembahyangan selanjutnya langsung menuju pelabuhan
tanjung luar untuk proses penyebrangan pantai pink dengan menggunakan boat charter
setelah sampai di pantai pink anda dapat menikmati keindahan pasirnya berwarna pink (
merah muda ) serta melakukan senorkling dengan keindahan bawah laut makan siang kami
siapkan dengan BABEQUE ala Lombok sore hari meninggalkan pantai pink untuk kembali ke
hotel untuk beristirahat dan acara bebas makan malam di siapkan di restoran setempat.
Hari 3 : lepas sarapan pagi di hotel checkout langsung menuju tempat wisata/tradisional tour
dan mengunjungi,PUSAT OLEH-OLEH KHAS LOMBOK, DESA BANYUMULEK adalah pusat
pembuatan gerabah dan langsung menuju hotel untuk chekin dan acara bebas dan makan
malam di lestoran setempat
TAMAN NARMADA yang terletak di desa lembuak kecamatan narmada kabupaten Lombok
barat untuk menikmati pemandangan dibalai terang terdapat bekas pemandian raja dan
taman narmada wisata yang bersejarah di pulau Lombok dengan air awet mudanya Dan
makan siang di restoran terdekat setelah makan siang langsung menuju bandara internasional
Lombok

NO

JUMLAH PESERTA

HARGA PER ORANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 PAX
3-4 PAX
5-6 PAX
7-9 PAX
10 -15 PAX
16 -19 PAX
20 -25 PAX
26-29 PAX
30-35 PAX
36-39 PAX

2,950.000
2,675.000
2,180.000
2.000.000
1,820.000
1,695.000
1,596.000
1,525.000
1,465.000
1,423.000

PAKET TOUR 3 HARI 2 MALAM ( 05 )
Hari 1: tiba di bandara internasional Lombok miting service setelah miting service langsung
menuju tempat makan siang yang sudah di siapkan setelah makan siang langsung menuju
hotel untuk chekin dan setelah chekin acara bebas.
Hari 2 : setelah sarapan pagi langsung bersiap-siap untuk berwisata menuju GILI KONDO,GILI
LAMPU,GILI BIDARA dengan menggunakan charter boat sambil menikmati fanorama yang
indah di pulau tersebut di samping pasirnya putih pulau ini tidak di tempati oleh masyarakat
namun selalu ramai dengan pengunjung karena tempat ini masih alami terumbu karangnya
yang indah, bermacam-macam warna ikan yang kita temukanyang membuat semua
pengunjung betah untuk bersnorkling. Makan siang kami siapkan dengan BARBEQUE ala
Lombok,setelah itu peserta di hantar kembali untuk proses perjalanan menuju hotel untuk
beristirahat makan malam kami siapkan di restoran setempat acara bebas.
Hari 3 : selepas sarapan pagi di hotel langsung bersip-siap untuk belanj oleh-oleh khas Lombok
dan langsung menuju bandara internasional Lombok ( BIL )

NO

JUMLAH PESERTA

HARGA PER ORANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 PAX
3-4 PAX
5-6 PAX
7-9 PAX
10 -15 PAX
16 -19 PAX
20 -25 PAX
26-29 PAX
30-35 PAX
36-39 PAX

2,725.000
2,460.000
2,030.000
1,896.000
1,735.000
1,610.000
1,542.000
1,485.000
1,447.000
1,413.000

PAKET TOUR 3 HARI 2 MALAM ( 06 )
Hari 01 : Tiba di Bandara International Lombok, Meeting service, selanjutnya langsung
mengadakan kunjungan ke Desa Sade Rambitan , perkampungan suku Sasak, Pantai Kuta.
( makan siang disiapkan di restaurant setempat) Desa Sukarara, pusat kerajinan kain tenun
Suku Sasak. Desa Banyumulek, Pusat pembuatan Gerabah, dan langsung menuju hotel untuk
check in , istirahat dan acara bebas. Makan malam di restaurant setempat. (L/D ).
Hari 02: selesai makan pagi langsung bersiap-siap untuk di jemput dan melihat tempat wisata
menuju GILI TRAWANGAN dalam perjalanan ke gili kita singgah di PANTAI MALIMBU VIEW
yaitu merupakan dataran tinggi dengan pemandangan alam laut serta pegunungan selanjutnya
menuju plabuhan teluk nare untuk proses penyebrangan menuju GILI TRAWANGAN,GILI
MENO,GILI AIR menggunakan glass bottom boat untuk melakukan aktivitas snorkeling 3 pulau
serta dapat menikmati keindahan bawah laut serta menikmati 3 pulau gili yang sangat menarik
untuk anda kunjungi makan siang kami siapkan di restoran setempat sore harinya peserta
meninggalkan gili air, gili meno dan gili trawangan dan trip selesai langsung menuju hotel
untuk beristirahat dan makan malam di siapkan di restoran terdekat.
Hari 3 : selepas sarapan pagi di hotel langsung bersip-siap untuk belanj oleh-oleh khas Lombok
dan langsung menuju bandara internasional Lombok ( BIL

NO

JUMLAH PESERTA

HARGA PER ORANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 PAX
3-4 PAX
5-6 PAX
7-9 PAX
10 -15 PAX
16 -19 PAX
20 -25 PAX
26-29 PAX
30-35 PAX
36-39 PAX

2,350.000
2,155.000
1,780.000
1,675.000
1,540.000
1,450.000
1,402.000
1,375.000
1,351.000
1,333.000

PAKET TOUR 4 HARI 3 MALAM ( 01 )
Hari 01 : tiba di bandaara internasional Lombok metting service selanjutnya langsung
mengunjungi ISLAMIC CENTER solat berjamaah dan menikmati pemandagan dari atas menara
yang menjulang tinggi selanjutnya kita langsung menuju makan siang ke tempat yang sudah di
siapkan dengan menikmati hidangan khas Lombok setelah itu peserta bersiap-siap menuju
hotel untuk chekin dan beristirahat dan makan malam di di hotel tempat anda menginap.
Hari 02 : setelah sarapanpagi di hotel langsung di jemput untuk melakukan kunjungan menuju
WATERFALL SENDANG GILE , WATERFALL TIYU KELEP , KOPI PLANTATION DAN TRADITIONAL
VILAGE SENARU yang terletak di desa senaru kecamatan bayan kabupaten Lombok utara
dengan perjalanan ke sendang gile kita singgah di PUSUK PAS merupakan kawasan hutan
lindung di tempat ini kita dapat menyaksikan sekawanan kerja ber ekor panjang yang jinak di
sepanjang hutan pusuk setelah tiba di desa senaru ( 1200 MDPL ) langsung bersiap- siap untuk
mengunjungi air terjun sendang gile dan tiyu kelep makan siang kami siapkan di lestoran
setempat
Hari 03 : selepas sarapan pagi langsung bersiap-siap untuk di jemput untuk mengunjungi
kawasan wisata DESA SUKARARA : adalah sebuah desa kecil yang merupakan kerajinan tenun
tradisional setelah itu peserta langsung mengunjungi SELONG BELANAK BEACH,KUTA
LOMBOK BEACH ( MANDALIKA VIEW ) dan tanjung an semua pantai ini memiliki pesona yang
sangat menarik dan di sepanjang bibir pantai ini terhampar pasir yang berwarna putih yang
sangat halus serta air laut yang jernih dan sekitar pantai kuta Lombok ini memiliki pesona yang
berbeda dan sangat menarik untuk di kunjungi, makan siang dan makan malam kami siapkan
dilocal lestoran setempat.
Hari 04 : selesai sarapan pagi langsung bersiap-siap untuk di jemput untuk mengunjungi
PUSAT OLEH-OLEH KHAS LOMBOK dan setelah berbelanja langsung menuju bandara
internaasional Lombok dan acara kunjungan selesai.
NO

JUMLAH PESERTA

HARGA PER ORANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 PAX
3-4 PAX
5-6 PAX
7-9 PAX
10 -15 PAX
16 -19 PAX
20 -25 PAX
26-29 PAX
30-35 PAX
36-39 PAX

4,780.000
4,432.000
3,880.000
3,680.000
3,420.000
3,280.000
3,196.000
3,140.000
3,088.000
3,052.000

PAKET TOUR 4 HARI 3 MALAM ( 02 )
Hari 01 : tiba di bandara internasional Lombok meting service selanjutnya langsung
mengadakan kunjungan ke DESA SADE RAMBITAN,perkampungan suku sasak, PANTAI KUTA
LOMBOK dan makan siang di siapkan di restoran setempat DESA SUKARARA adalah pusat
kerajinan kain tenun suku sasak DESA BANYUMULEK adalah pusat pembuatan gerabah dan
langsung menuju hotel untuk chekin dan acara bebas dan makan malam di lestoran setempat
( L/D ).
Hari 02 : selesai sarapan pagi langsung bersiap-siap untuk untuk kunjungan wisata menuju GILI
NANGGU selanjutnya menuju pelabuhan tawun untuk proses penyebrangan menuju GILI
NANGGU ,GILI SUDAK,DAN GILI KEDIS dengan menggunakan charter boat tiba di GILI
NANGGGU,GILI SUDAK,GILI KEDIS peserta dapat menikmati berenang dan bersnorkling makan
siang kami siapkan di restoran setempat sore hari meninggalkan gili nanggu,gili sudak dan gili
kedis kembali ke hotel untuk istirahat dan acara bebas dan acara bebasmalam hari makan
malam di sediakan di restoran setempat
( B/L/D )
Hari 03 : selesai sarapan pagi di hotel langsung bersiap-siap untuk melakukan kunjungan
wisata menuju air terjun sendang gile,tiyu kelep DAN KOPI PLANTATION dalam perjalanan
ke sendang gile kita singgah di pusuk pass merupakan kawasan hutan lindung dengan
menyaksikan sekawanan monyet/kera ekor panjang yang jinak di sepanjang jalur hutan pusuk
pass tiba di desa senaru ( 1200 mdpl ) langsung bersiap-siap untuk mengunjungi air terjunn
sendang gile dan tiyu kelep makan siang kami siapkan di restoran setempat serta menikmati
SUNSET DI IMPOS BEACH setelah itu kembali ke hotel untuk istirahat acara bebas makan
malam kami siapkan di restoran setempat.
Hari 04 : selesai sarapan pagi di hotel sambil menunggu jemputan peserta dapat menikmati
suasana hotel yang selama kunjungan di Lombok tempat anda tinggal tiba waktu penjemputan
peserta bersiap-siap untuk di antar menuju bandara internasional Lombok dan acara
kunjungan wisata selesai ( B )

NO

JUMLAH PESERTA

HARGA PER ORANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 PAX
3-4 PAX
5-6 PAX
7-9 PAX
10 -15 PAX
16 -19 PAX
20 -25 PAX
26-29 PAX
30-35 PAX
36-39 PAX

5,080.000
4,682.000
4,095.000
3,870.000
3,590.000
3,442.000
3,336.000
3,260.000
3,188.000
3,135.000

PAKET TOUR 4 HARI 3 MALAM ( 03 )
Hari 01 : tiba di bandara internasional Lombok, selanjutnya miting service langsung menuju
tempat makan siang atau makan malam yang sudah disiapkan, setelah itu peserta akan
bersiap-siap menuju hotel untuk beristirahat. Acara bebas.
HARI 02 : selepas sarapan pagi peserta di jemput untuk di antarkan ke salah satu pelabuhan
yang terletak di Lombok barat bagian sekotongyang bernama pelabuhan tawun untuk proses
penyebrangan ke GILI NANGGU, GILI SUDAK, DAN GILI KEDIS, peserta dapat menikmati,
berenang sambil bersenorkling makan siang kami siapkan di restaurant setempat. Sore hari
meninggalkan GILI NANGGU, GILI SUDAK, dan GILI KEDIS untuk kembali ke hotel beristirahat
dan acara bebas. Malam harinya makan malam disediakan di restaurant setempat. (BLD).
HARI 03 : selepas sarapan pagi peserta akan siap-siap cek out dari hotel untuk melakukan
sasak tour yaitu kunjunggan ke ISLAMIC CENTERE untuk menikmati pemandangan kota
mataram dari atas menara yang menjulang tinggi. Selanjutnya mengunjingi BANYU MULEK
merupakan centra kerajinan gerabah yang terletak di Kediri kabupaten Lombok barat
selanjutnya langsung menuju SUKERARA adalahsebuah nama desa kecil yangsangat indah
merupakan salah satu kerajinan tenun tradisional yang letaknya di desa sukarara kecamatan
jonggat kabupaten Lombok tengah sebagian besar yang ada di desa SUKARARA bekerja
sebagai penenun untuk menjaga dan melestarikan tenun tradisional yang di warisi oleh nenek
moyang mereka dan para perempuan yang ada di desa sukarara ini di wajibkan untuk belajar
menenun dan makan siang di restoran setempat,selanjutnya peserta mengunjungi tradisional
village sade merupakan desa yang sangat terkenal dengan gubuk anyaman tinggi yang terletak
di desa pujut kabupaten lombok tengah setelah itu langsung mengunjungi PURA MERU yaitu
pura terbesar yang ada di pulau Lombok PURA MERU merupakan symbol penghormatan
kepada berahma/wisnu dan dewa syiwa selanjutnya langsung menuju BATU BOLONG BEACH
untuk menikmati sunset setelah itu langsung kembali menuju hotel untuk beristirahat dan
makan malam selanjutnya acara bebas.
Hari 04 : setelah sarapan pagi langsung bersiap-siap untuk di jemput,sambil menunggu
jemputan anda dapat menikmati pemandangan hotel tempat anda tinggal selama kunjungan
berlangsung,setelah di jemput langsung menuju pusat oleh-oleh khas Lombok setelah anda
mengunjungi pusat oleh-oleh langsung di antar menuju bandara internasional Lombok ( BIL ).

NO

JUMLAH PESERTA

HARGA PER ORANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 PAX
3-4 PAX
5-6 PAX
7-9 PAX
10 -15 PAX
16 -19 PAX
20 -25 PAX
26-29 PAX
30-35 PAX
36-39 PAX

5,080.000
4,682.000
4,095.000
3,870.000
3,590.000
3,442.000
3,336.000
3,260.000
3,188.000
3,135.000

PAKET TOUR 4 HARI 3 MALAM ( 04 )
Hari 01 : tiba di bandara internasional Lombok meting service selanjutnya langsung
mengadakan kunjungan ke DESA SADE RAMBITAN,perkampungan suku sasak, PANTAI KUTA
LOMBOK dan makan siang di siapkan di restoran setempat DESA SUKARARA adalah pusat
kerajinan kain tenun suku sasak DESA BANYUMULEK adalah pusat pembuatan gerabah dan
langsung menuju hotel untuk chekin dan acara bebas dan makan malam di lestoran setempat
( L/D ).
Hari 02 : selesai sarapan pagi langsung bersiap-siap untuk mengunjungi wisata menuju PANTAI
PINK,TELOK SEMANGKOK,PULAU GOSONG DAN PULAU PASIR dalam perjalanan menuju
pantai pink,kita singgah di pantai senggigi batu bolong tempat ini di mana para pemeluk
agama hindu di gunakan untuk sembahyangan selanjutnya langsung menuju pelabuhan
tanjung luar untuk proses penyebrangan pantai pink dengan menggunakan boat charter
setelah sampai di pantai pink anda dapat menikmati keindahan pasirnya berwarna pink (
merah muda ) serta melakukan senorkling dengan keindahan bawah laut makan siang kami
siapkan dengan babeque ala Lombok sore hari meninggalkan pantai pink untuk kembali ke
hotel untuk beristirahat dan acara bebas makan malam di siapkan di restoran setempat.
Hari 03 : selesai makan pagi langsung bersiap-siap untuk di jemput dan melihat tempat wisata
menuju GILI TRAWANGAN dalam perjalanan ke gili kita singgah di PANTAI MALIMBU yaitu
merupakan dataran tinggi dengan pemandangan alam laut serta pegunungan selanjutnya
menuju plabuhan teluk nare untuk proses penyebrangan menuju GILI TRAWANGAN dengan
charter boat tiba di gili trawangan pesertadapat menikmati keindahan gili trawangan dengan
melakukan aktivitas dengan berkeliling pulau menggunakan sepeda, cidomo ( andong ) atau
berenang sambil bersnorkling dan dapat juga mengelilingi 3 pulau yaitu GILI TRAWANGAN GILI
MENO DAN GILI AIR dengan optional glass bottom boat makan siang kami siapkan di restoran
setempat,setelah itu langsung menuju hotel untuk beristirahat acara bebas dan makan malam
di sedialkan di restoran setempat.
Hari 04 : setelah sarapan pagi langsung bersiap-siap untuk di jemput,sambil menunggu
jemputan anda dapat menikmati pemandangan hotel tempat anda tinggal selama kunjungan
berlangsung,setelah di jemput langsung menuju pusat oleh-oleh khas Lombok setelah anda
mengunjungi pusat oleh-oleh langsung di antar menuju bandara internasional Lombok ( BIL ).

NO

JUMLAH PESERTA

HARGA PER ORANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 PAX
3-4 PAX
5-6 PAX
7-9 PAX
10 -15 PAX
16 -19 PAX
20 -25 PAX
26-29 PAX
30-35 PAX
36-39 PAX

5,830.000
5,110.000
4,395.000
4,136.000
3,830.000
3,642.000
3,511.000
3,405.000
3,313.000
3,237.000

PAKET TOUR 4 HARI 3 MALAM ( 05 )
Hari 01: tiba di bandara internasional Lombok, selanjutnya miting service langsung menuju
tempat makan siang atau makan malam yang sudah disiapkan, setelah itu peserta akan
bersiap-siap menuju hotel untuk beristirahat/chekin. Acara bebas.
Hari 02: selesai makan pagi langsung bersiap-siap untuk di jemput dan melihat tempat wisata
menuju GILI TRAWANGAN dalam perjalanan ke gili kita singgah di PANTAI MALIMBU VIEW
yaitu merupakan dataran tinggi dengan pemandangan alam laut serta pegunungan selanjutnya
menuju plabuhan teluk nare untuk proses penyebrangan menuju GILI TRAWANGAN,GILI
MENO,GILI AIR menggunakan glass bottom boat untuk melakukan aktivitas snorkeling 3 pulau
serta dapat menikmati keindahan bawah laut serta menikmati 3 pulau gili yang sangat menarik
untuk anda kunjungi makan siang kami siapkan di restoran setempat sore harinya peserta
meninggalkan gili air, gili meno dan gili trawangan dan trip selesai langsung menuju hotel
untuk beristirahat dan makan malam di siapkan di restoran terdekat.
Hari 03 : selesai sarapan pagi langsung bersiap-siap untuk mengunjungi TAMAN NARMADA
yang terletak di desa lembuak kecamatan narmada kabupaten Lombok barat untuk menikmati
pemandangan dibalai terang terdapat bekas pemandian raja dan taman narmada wisata yang
bersejarah di pulau Lombok dengan air awet mudanya selanjutnya mengunjungi kerajinan
gerabah dari tanah liat yang terletak di BANYUMULEK VILLAGE selanjutnya langsung makan
siang di restoran terdekat yang sudah di sediakan setelah makan siang langsung mengunjungi
SUKARARA VILLAGE DAN TRADITIONAL VILAGE ENDE yaitu desa kecil merupakan kerajinan
tenun tradisional setelah itu langsung melihat sunset di daerah batu bolong beach setelah itu
makan malam di restoran terdekat kembali ke hotel dan acara bebas.
Hari 04 : : selesai sarapan pagi langsung bersiap-siap untuk di jemput untuk mengunjungi
PUSAT OLEH-OLEH KHAS LOMBOK dan setelah berbelanja langsung menuju bandara
internaasional Lombok dan acara kunjungan selesai.

NO

JUMLAH PESERTA

HARGA PER ORANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 PAX
3-4 PAX
5-6 PAX
7-9 PAX
10 -15 PAX
16 -19 PAX
20 -25 PAX
26-29 PAX
30-35 PAX
36-39 PAX

5,530.000
4,860.000
4,180.000
3,946.000
3,660.000
3,480.000
3,371.000
3,285.000
3,213.000
3,152.000

PAKET TOUR 4 HARI 3 MALAM ( 06 )
Hari 01 : tiba di bandara internasional Lombok meting service selanjutnya langsung
mengadakan kunjungan ke DESA SADE RAMBITAN,perkampungan suku sasak, PANTAI KUTA
LOMBOK dan makan siang di siapkan di restoran setempat DESA SUKARARA adalah pusat
kerajinan kain tenun suku sasak DESA BANYUMULEK adalah pusat pembuatan gerabah dan
langsung menuju hotel untuk chekin dan acara bebas dan makan malam di lestoran setempat.
Hari 02: selesai makan pagi langsung bersiap-siap untuk di jemput dan melihat tempat wisata
menuju GILI TRAWANGAN dalam perjalanan ke gili kita singgah di PANTAI MALIMBU yaitu
merupakan dataran tinggi dengan pemandangan alam laut serta pegunungan selanjutnya
menuju plabuhan teluk nare untuk proses penyebrangan menuju GILI TRAWANGAN dengan
charter boat tiba di gili trawangan pesertadapat menikmati keindahan gili trawangan dengan
melakukan aktivitas dengan berkeliling pulau menggunakan sepeda, cidomo ( andong ) atau
berenang sambil bersnorkling dan dapat juga mengelilingi 3 pulau yaitu GILI TRAWANGAN GILI
MENO DAN GILI AIR dengan optional glass bottom boat makan siang kami siapkan di restoran
setempat,setelah itu langsung menuju hotel untuk beristirahat acara bebas dan makan malam
di sedialkan di restoran setempat.
Hari 03 : lepas sarapan pagi di hotel di jemput untuk kembali ke plabuhan bangsal untuk
mengadakan kunjungan ke
~MEDANA BEACH/MAKAM MEDANA
: pantai medana terletak di kecamatan tanjung
kabupaten Lombok utara, di samping itu tempat ini di jadikan tempat kunjungan wisata baik
wisatawan domestik maupun mancanegara karena tempat ini memliki fanorama yang sangat
indah,di samping itu tempat ini merupakan symbol toleransi antar semua umat beragama
serta memiliki sejarah yang sangat luar biasa.
~KENCONG ( AGRO EDU WISATA KENCONG ) dan menikmati sunset di IMPOS BEACH : di
mana tempat ini menawarkan paket wisata dengan menikmati pemandangan persawahan
sepanjang jalan dan melihat proses pembuatan atap rumah menggunakan daun kelapa dan
sebagian dari kelompok wanita tani yang bekerja di perkebunan sayur-sayuran
Hari 04 : : selesai sarapan pagi langsung bersiap-siap untuk di jemput untuk mengunjungi
PUSAT OLEH-OLEH KHAS LOMBOK dan setelah berbelanja langsung menuju bandara
internaasional Lombok dan acara kunjungan selesai.
NO

JUMLAH PESERTA

HARGA PER ORANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 PAX
3-4 PAX
5-6 PAX
7-9 PAX
10 -15 PAX
16 -19 PAX
20 -25 PAX
26-29 PAX
30-35 PAX
36-39 PAX

5,530.000
4,860.000
4,180.000
3,946.000
3,660.000
3,480.000
3,371.000
3,285.000
3,213.000
3,152.000

PAKET HARGA TERMASUK INCLUDE :








Bermalam di hotel bintang 3 setarap
transportasi yang berfasilitas ac
makan pagi siang malam sesuai program
speet boat / cater boat sesuai paket
asuransi perjalanan wisata
pemandu wisata selama program
biaya parkir, donasi biaya tiket masuk
Objek wisata
 air mineral tersedia dalam perjalanan selama program
berlangsung

