LOMBOK ROMANTIC 4D
(Lombok Overnight)

ITINERARY
HARI 1. TIBA-TRANSFER HOTEL-SUNSET TOUR (MM)
Tiba di Airport International Lombok (BIL), acara penjemputan Lombok, selanjutnya
ditransfer ke hotel, check in hotel, acara bebas. Sore hari Sunset Tour
mengeksplorasi kawasan Senggigi dan sekitarnya termasuk kunjungan ke Mutiara,
untuk melihat aneka koleksi mutiara, akhirnya menuju Bukit Malimbu, sebuah
kawasan dengan pesona pantai untuk melihat sunset di balik Gunung Agung Bali dan
Gili Trawangan dan Gili Meno di kejauhan. Setelah sunset dilanjutkan dengan makan
malam yang disajikan di Restaurant Seafood, Menege/Rembualan yang terletak di
sekitar Pantai Senggigi. Selanjutnya kembali ke hotel, acara bebas.
HARI 2. GILI TRAWANGAN TOUR (MP,MS)
Makan pagi di hotel, selanjutnya acara wisata ke Gili Trawangan, sebuah pulau kecil
terletak di barat laut pulau Lombok, nikmati perjalanan menelusuri pantai barat
pulau Lombok menuju Pantai Malimbu, tempat eksotis untuk berfoto dengan latar
belakang Gili Trawangan, Gili Meno dan Gunung Agung di Bali serta suasana
pegunungan menuju Teluk Nare untuk menaiki boat ke Gili Trawangan yang di
tempuh dalam waktu 25 menit. Nikmati acara snorkeling, swimming, sun bathing,
cycling, round trip dengan cidomo dan lain-lain (Optional) Sore hari kembali menuju
hotel, acara bebas.
HARI 4. PINK BEACH TOUR atau GILI NANGGU TOUR (MP,MS)
PINK BEACH TOUR
Makan pagi di hotel, selanjutnya acara tour ke Pantai Pink (Pink Beach) yang terletak
di sebelah tenggara Pulau Lombok, terkenal dengan pantai dengan pasir berwarna
pink. Untuk tour ini perjalanan dianjurkan melalui Pelabuhan Tanjung Luar (Pasar
Ikan terbesar di Pulau Lombok) agar bisa menikmati pulau-pulau kecil lainnya dalam
perjalanan menuju Pantai Pink. Nikmati Perjalanan dengan boat dari Tanjung luar
termasuk stop di Gili Telu untuk snorkeling dan pulau pulau pasir lainnya.
Makan siang disajikan dengan ala kadar di Pantai Pink
GILI NANGGU & GILI SUDAK TOUR
Berada dalam gugusan pulau-pulau kecil di sebelah barat daya Lombok dengan
pesona alam bawah laut yang menawan, menawarkan wisata pulau untuk
mengeksplorasi keindahan taman laut dan ikan hiasnya, pasir putih dan air yang
jernih. Ditempuh dalam waktu 20 menit dengan boat dari Pelabuhan Tawun. Nikmati
berenang sambil memberi makan ikan, snorkeling, mandi matahari dan aktifitas air
lainnya…
Makan siang disajikan di Gili Nanggu
HARI 4. FREE PROGRAM-TRANSFER OUT (MP)
Makan pagi di hotel, acara bebas sampai penjemputan untuk berangkat menuju
airport. Obyek wisata yang dilalui ke airport dapat dikunjungi seperti; Lombok oleh
oleh, Grosir kaos Lombok, Tenunan tradisional Sukarara, dan lain-lain.

PRICE AND DETAILS
Hotel
Graha Beach Senggigi (*3)
Santosa / Holiday Resort (*4)
Kila Senggigi Beach Hotel (*4)
HARGA TERMASUK
1. Akomodasi 3 malam dengan King Size Bed
sesuai pilihan hotel.
2. Transfers dan tour sesuai itinerary
3. Pink Beach, Gili Nanggu dan Gili Trawangan
Tour
4. Guide
5. Makan sesuai itinerary
6. Semua tiket masuk objek wisata

Price Per Couple

1.
2.
3.
4.

6.000.000
6.500.000
6.600.000
HARGA TIDAK TERMASUK
Tiket pesawat dan airport tax
Tipping guide
Pengeluaran pribadi
Tour dan makan di luar itinerary

