Tanggal Keberangkatan :
Nov

: (4-5-6), (17-18-19), (24-25-26)

Hotline
Whatsapp
Email
Website

Book and Info :
: +62 819 0396 6969
: +62 812 306 55 009
+62 819 0396 6969
: info@vinctour.com
tour.vinc@gmail.com
: www.vinctour.com

SAILING RINCA, PADAR DAN PULAU KOMODO TOUR
Hari Pertama :



Penjemputan Bandara Komodo (Menyesuaikan waktu kedatangan)
Check in hotel Labuan bajo untuk Rileks dan beristirahat, bisa juga berjalan menikmati
suasana LabuanBajo.

Hari Kedua :







Pagi hari berkumpul di titik penjemputan jam 7.30 pagi Untuk selanjutnya Berlayar.
Tiba di Pulau Kanawa, snorkeling selama satu jam snorkeling.
Berlayar ke Manta Point, makan siang akan disajikan di atas kapal sambil berperahu.
Berlayar ke pantai Pink untuk menikmati berenang, snorkeling.
Kembali ke perahu, istirahat minum kopi dan berperahu ke Pulau Kalong (pulau rubah
terbang di dekat Komodo).
Tiba di Pulau Kalong, kapal akan berlabuh di sana untuk bermalam. Sambil menunggu
matahari terbenam, saat ribuan flying foxes keluar dari bakau terbang menuju Flores
daratan untuk mencari makanan. Siapkan semua perangkat kamera dan video Anda,
jangan lewatkan momen selama satu jam. Makan malam akan disajikan di atas kapal.
Setelah makan malam Anda bebas untuk bersantai di atas kapal sebelum tidur.

Hari Ketiga :








Keesokan paginya Sarapan akan disajikan di atas kapal sambil berperahu ke Pulau
Komodo. Aktifitas trekking pagi di sini akan dimulai pada jam 8 pagi untuk melihat
komodo dan satwa liar lainnya. Disini sebaiknya anda mendaftar di kantor taman.
Bertemu dengan otoritas taman untuk penjelasan rute perjalanan dan peraturan
ketertiban. Ranger akan menemani Anda selama trekking. Selesai trekking kembali ke
kapal.
Berlayar ke pulau Padar. trekking ke perbukitan untuk menikmati pemandangan ujung
dunia. Kembali ke perahu untuk makan siang dan kapal menuju ke teluk Loh Buaya di
Rinca.
Tiba di teluk Loh Buaya, anda dapat melakukan trekking melihat komodo. Tunjukkan
tiket Anda yang Anda dapatkan di Pulau Komodo, Anda harus membayar ranger di
sebagai pemandu. Selesai trekking di Rinca, kembali ke kapal.
Coffee Break dan berlayar kembali ke pelabuhan. Tiba di Labuan Bajo lalu transfer
kembali Bandara Komodo.

Komodo Island tour included :
 Snorkeling equipment and life jacket.
 Lunch, drinking water including coffee and tea any time.
 Refrigerator in mini bar to keep your own beer or any soft drink.
Komodo Island tour excluded :
 Park entrance fee, alcohol, beer or any soft drinks

INFORMASI & PERSYARATAN PEMESANAN
1. Pemesanan disertai pembayaran uang muka (Deposit) Rp 2.500.000 per orang
2. Pelunasan paling lambat 1 minggu sebelum tanggal keberangkatan.
3. Harga tidak berlaku untuk periode High Season.
4. Anak-anak 10 Tahun keatas harga 100% dari harga dewasa.
5. Anak-anak kurang dari 10 Tahun (Dengan Extrabed) Diskon Rp 100.000 dari harga
dewasa.
6. Anak-anak kurang dari 10 Tahun (Tanpa Extrabed) Diskon Rp 200.000 dari harga dewasa.
7. Bayi 0 – 24 bulan dikenakan biaya tiket pesawat sesuai ketentuan Airlines.
8. Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu:
A. 15 – 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 50% dari harga tour.
B. Kurang dari 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 80% dari harga tour.
C. Kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga tour.
9. Dalam keadaan Force Majeure/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan,
suasana mencekam dan lain-lain, rencana perjalanan dapat dirubah baik susunan maupun
jadwalnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, hal ini demi kepentingan dan keamanan
seluruh peserta.
10. Harga dapat berubah sewaktu-waktu sebelum ada pemesanan.
11. Hal ini VINCTOUR tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau uang atas
service yang sudah dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada
biaya tambahan.
12. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu.
13. Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam
Program.
14. Untuk Informasi lebih lanjut hubungi kami di :

