3D MAKASSAR TOUR
7 Aug 2020 - 9 Aug 2020
See Itinerary Detail
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TRANSFER IN - MAKASAR
Setibanya di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Anda akan dijemput menuju ke
pusat kota Makassar. Sebelumnya singgah sejenak di Pelabuhan Tua “Paotere” untuk melihat
aktivitas para nelayan Bugis-Makassar yang sudah terkenal di dunia dengan perahu/kapal Phinisi
nya. Setelah itu Anda akan diantar untuk makan siang Coto Makassar, makanan khas kota
Makassar ( biaya pribadi ). Selanjutnya Anda akan mengunjungi Benteng Rotterdam, di
kompleks benteng ini juga terdapat Museum Lagaligo. Sore hari, Anda akan mengunjungi
Anjungan Pantai Losari yang ramai dikunjungi oleh warga Makassar dan para wisatawan untuk
menikmati indahnya panorama sunset, Anda juga dapat menikmati jajanan local kota Makassar
Pisang Epe ( biaya pribadi ). Setelah itu, Anda akan diantar untuk makan malam Mie Kering khas
Makassar ( biaya pribadi ).
Hotel : Fave Hotel Losari Makassar *3 atau Setaraf.
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RAMMANG - RAMMANG TOUR
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan dijemput untuk menuju Rammang-Rammang yang
terletak di Kabupaten Maros yang ditempuh sekitar 1.5 jam perjalanan dari kota Makassar.
Setibanya di dermaga setempat, Anda akan diajak menyusuri Sungai Pute yang membelah
antara perbukitan kapur dengan menggunakan perahu kayu. Selama menyusuri sungai Anda
dapat melihat rumah penduduk setempat yang berada di sisi sungai di antara pohon Nipa.
Selanjutnya Anda akan menuju Kampung Berua untuk menikmati keindahan gugusan
pegunungan karst yang ada di tengah perkampungan warga. Kemudian Anda Makan dapat
menikmati makan siang di Cafe Rammang-Rammang ( biaya pribadi ). Setelah itu Anda akan
kembali ke kota Makassar dan diantar makan malam Seafood Makassar yang terkenal ( biaya
pribadi ).
Hotel : Fave Hotel Losari Makassar *3 atau Setaraf.
Breakfast: Hotel
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MAKASAR - TRANSFER OUT
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan dijemput untuk mengunjungi Kopi Ujung yang menjual
kopi Toraja yang terkenal dan merupakan lokasi syuting “Filosofi Kopi 2”. Selanjutnya Anda akan
mengunjungi Toko Cahaya yang terletak di kawasan pecinan Makassar untuk membeli kacang
khas Makassar dan aneka cemilan khas Makassar. Kemudian Anda akan diantar untuk makan
siang Pallubasa, makanan khas kota Makassar ( biaya pribadi ). Setelah itu Anda akan
mengunjungi Otak-Otak Ikan Tenggiri Ibu Elly dan Bakso Ati Raja untuk berbelanja oleh-oleh
hingga tiba waktunya Anda akan diantar ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar
untuk penerbangan ke tujuan selanjutnya.
Breakfast: Hotel
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SYARAT DAN KETENTUAN
BIAYA TERMASUK
Akomodasi hotel berdasarkan pilihan, sekamar berdua termasuk makan pagi.
Transportasi dan Tiket Masuk Objek Wisata sesuai itinerary.
Perahu di Rammang - Rammang.
Pemandu Wisata berpengalaman.
Air Mineral 600 ml 2 botol / pax / hari.
Welcome Snack.
BIAYA TIDAK TERMASUK
Tipping Pemandu Wisata & Sopir : Rp 150.000 / Pax ( diberikan langsung kepada Pemandu Wisata
).
Tiket Pesawat dan Airport Tax.
Makan siang dan makan malam.
Asuransi perjalanan.
Porter.
Travel Bag dan Atribut Tour dari Dewi Wisata.
Pengeluaran Pribadi : optional tour, topi, payung, kelebihan bagasi, laundry, mini bar dll.

Ketentuan mengenai Biaya dan Pelaksanaan Tour (Others):
Harga berlaku untuk keberangkatan hingga 31 Maret 2021.
Harga berlaku untuk Wisatawan Domestik.
Jadwal perjalanan dan restoran masih dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan kondisi
pada saat tour berlangsung.
Jika hotel yang dipilih penuh maka akan diubah ke hotel setaraf lain nya.
Harga masih dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan perubahan harga BBM dari
pemerintah sesuai harga pasar yang berlaku, serta surcharge hotel pada saat reservasi.
Harga untuk keberangkatan 4 - 5 orang, jika keberangkatan kurang atau lebih dari 4 - 5 orang harap
menghubungi staff kami.
Black out date : 30 Desember 2020 - 01 Januari 2021.
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