DEPARTURE : EVERY FRIDAY

Tour Code : 5DBROIJNSUM

HARI 1 PENJEMPUTAN di SURABAYA – BROMO ( - / - / D )
Penjemputan di Surabaya. Anda akan diantar langsung menuju Bromo area. Check in hotel Bromo.
HARI 2 BROMO – BONDOWOSO
( B / L / D)
Sekitar pk 02.30, Anda akan diantar ke Sunrise Point dgn 4WD jeep. Jika beruntung dan langit sedang cerah anda dapat
melihat ratusan bintang dan milky way. Udaranya sangat dingin, gunakan jaket tebal, disini anda akan melihat matahari terbit
dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Setelah puas, anda akan menuju kawah gunung bromo menuju Kawah
Bromo melalui lautan pasir (optional naik kuda) dengan melewati 250 anak tangga. Setelah kembali, anda dapat memilih
(optional tour ke Pasir Berbisik / Padang Savanna). Setelah sarapan, Check out hotel. Transfer menuju Bondowoso. Check
in Arabica Homestay/ setara, (Arabica Homestay : homestay ini terkenal dengan pemandangan alamnya yang sejuk
menghadap ke pegunungan, dan di kelilingi perkebunan kopi, juga terdapat perkebunan strobery, dan desa wisata yang indah,
cocok untuk anda yang ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota). Free program.
HARI 3 BONDOWOSO – IJEN – SUMENEP
(B/L/D)
Pagi hari ±01.00 menuju Gunung Ijen dengan durasi berkendara ± 1,5 jam. Disana mengunjungi :
• Pos Paltuding : Lokasi start untuk mendaki ke Kawah ijen. Terdapat Pos Rescuerer area perkemahan, tempat parkir,
toliet, dan tempat makan.
• Blue fire : Setiap dini hari sekitar pukul 01.00 hingga 04.00, di sekitar kawah dapat dijumpai fenomena blue fire atau
apibiru, yang merupakan keunikan tempat ini, karena pemandangan alami ini hanya terjadi di dua tempat di dunia
yaitu Islandia dan Gunung Ijen.
• Kawah Ijen : Terletak di ketinggian 2.443 mdpl ini dengan berjalan kaki sejauh ±3KM / sekitar 1,5 jam berjalan kaki dari
Pos Paltuding menjadi suatu tantangan tersendiri. Dari atas puncak Gn.Ijen anda dapat melihat Matahari terbit dan
keindahaan alam sekitar dari ketinggian 2.799 mdpl, juga primadona alamnya yaitu Kawah Ijen yang berwarna kehijauan.
Setelah puas menikmati wisata anda akan didrop kembali ke hotel untuk makan pagi lalu menuju ke Pelabuhan Jangkar
Situbondo untuk menuju ke Pulau Madura menggunakan kapan ferry. Check in Hotel Madura.
HARI 4 SUMENEP – GILI LABAK – SUMENEP
(B/L/D)
Pagi hari setelah sarapan di hotel, anda akan kami antar ke pelabuhan Kalianget untuk menikmati Keindahan Pulau Gili
Labak menggunakan perahu penumpang lokal. Sesampainya di Gili Labak anda dapat langsung bersnorkeling atau sekedar
berenang, menikmati pasir putih nya dan juga beberapa spot snorkeling yang indah, atau bagi anda yang ingin jalan santai
bisa berkeliling pulau ini kurang lebih 45menit. Siang hari sekitar pk.13.00 kembali ke kapal dan kembali menuju hotel.
Check in hotel Madura.
HARI 5 SUMENEP MADURA – SURABAYA
(B/-/-)
Pagi hari setelah makan pagi di hotel, anda akan di antar menuju Keraton Sumenep, Masjid Jamik, Sentra Batik khas
Sumenep dan pusat Oleh”. Dilanjutkan perjalanan dari Sumenep menuju Surabaya ± 6 jam. ( OPTIONAL : Flight SUMENEP
- SURABAYA by Wings Air ± Rp 250.000 / pax ) 13.45 – 14.20

HARGA PER PAX (DEWASA 2 atau 3 ORANG SEKAMAR)
Bromo Permai / setaraf
+ Arabica Homestay / setaraf
Musdalifah / C1 Hotel Madura / setaraf

Bromo Sukapura Permai / setaraf
+ Arabica Homestay /setaraf
Musdalifah / C1 Hotel Madura /
setaraf

4 – 6 pax

Rp 3.750.000

Rp 3.600.000

7 – 9 pax

Rp 3.150.000

Rp 2.900.000

10 – 12 pax

Rp 2.850.000

Rp 2.650.000

HOTEL & KENDARAAN

Privat
Transportation

PAKET TERMASUK :

PAKET TIDAK TERMASUK :

SYARAT DAN KONDISI :

• Kendaraan AC + Driver
Coordinator
• Jeep di Bromo
• BBM, Parkir, Tol
• Tiket masuk objek wisata
• 4 malam penginapan
• Snack saat keberangkatan +
Air Mineral Harian
• Makan sesuai program
• Sewa perahu dan alat
snorkeling di Gili Labak

• Pengeluaran pribadi (laundry, minibar,
phone, dll)
• Optional tour : Naik kuda di Bromo ± Rp
150.000/ pax, Padang Savana & Pasir Berbisik
(± Rp 200.000/ jeep) / Madakaripura + Lunch (±
Rp 100.000/ pax) / (± Rp 400.000/ pax),
Baluran Rp 100.000/pax
• Tipping (Domestic Market) :
Peserta di bawah 10 pax : Rp 30.000/pax/day
Peserta di atas 10 pax : Rp 20.000/pax/day
• Foreigner tipping : Rp. 50.000/pax/day

• Untuk Foreigner, biaya diatas ditambah Rp 400.000/ pax
(untuk tiket masuk dan Guide berbahasa Inggris)
• Biaya anak (dibawah 12 tahun) adalah 85% dari harga
dewasa (dengan extra bed) atau 60% dari harga dewasa
(tanpa extra bed)
• Harga di atas hanya untuk Weekday + low season.
Weekend/ Long Weekend Surcharge *Sabtu/ Minggu* +
Rp 100.000/pax , hubungi kami untuk Blackout Date
Surcharge *Libur Nasional, Lebaran, Tahun Baru*
• Uang muka 50% dari harga tour, akan hangus jika
pembatalan dari tamu. Pelunasan 7 hari sebelum
keberangkatan.

