4H3M Toraja Tour (SLKDWT5D005)
Tour Availability
26 Juni 2020 - 20 Desember 2020

Duration
4

Harga Mulai Dari
Rp.3.850.000,-

Detail Tour

Pilihan Hotel
Misiliana Toraja ***+
(deluxe room)
Heritage Toraja ****
(standard room)

Min 2 Org

Biaya Tour / Orang (dalam Rupiah)
Min 3 Org
4-6 Org
7-9 Org

Single Supp.

5,880,000 4,800,000 4,180,000 3,850,000 1,300,000
6,220,000 5,150,000 4,520,000 4,200,000 1,100,000

Note : Toraja adalah daerah pegunungan semua kamar hotel tidak menggunakan AC (Air Conditioner)

BIAYA TOUR TERMASUK
Akomodasi : 3 malam di hotel sesuai pilihan (Twin/Triple Share), termasuk sarapan pagi.
Transportasi AC standard pariwisata, termasuk kendaraan, BBM, supir dan parkir selama
acara tour (Private Tour).
Kendaraan untuk tour ke LOLAI menggunakan 1 mobil Kijang Innova (muat 6 orang)
Penjemputan & pengantaran dari dan ke Bandara / Stasiun.
Local Guide.
Makan sesuai dengan yang tercantum dalam rencana perjalanan.
Tiket Masuk Objek Wisata dan Donasi.

BIAYA TOUR TIDAK TERMASUK
Tiket pesawat, Airport tax, Fuel Surcharge dan asuransi perjalanan.
Biaya pengeluaran yang bersifat pribadi seperti : cuci pakaian, room service, makan dan

minum extra (diluar menu yang disediakan).
Tipping Guide, Driver, Porter Hotel & Bandara.
Optional Tour.
Biaya - biaya lainnya yang tidak disebutkan diatas

Syarat dan Kondisi
1. Biaya Tour di atas ialah berupa penawaran & belum ada reservasi apapun saat ini.
2. Biaya Tour di atas dalam mata uang Rupiah, dapat berubah sewaktu-waktu tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Pilihan Hotel tergantung ketersediaan saat reservasi. Jika fully booked, akan ditawarkan
hotel pengganti yang setaraf.
4. Biaya tour diatas berlaku untuk Wisatawan DOMESTIK.
5. Biaya Tour di atas hanya berlaku untuk periode Low Season.
6. Untuk periode High/Peak Season (Hari Libur Nasional, Liburan Panjang, Idul Fitri, Natal &
Tahun Baru) akan dikenakan surcharge (biaya tambahan).
7. Tidak ada pengembalian uang untuk PAKET PERJALANAN yang DIBATALKAN (tidak
digunakan atau DIUBAH atas permintaan customer.
8. Susunan acara dapat berubah, jika kondisi/keadaan tidak memungkinkan.
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Itenerary Tour
Day 1 : ARRIVAL MAKASSAR - PARE-PARE - TORAJA
Setibanya di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, anda akan dijemput oleh perwakilan
kami dan langsung menuju ke Toraja yang ditempuh sekitar 8 jam perjalanan. Perjalanan
menuju Toraja akan melalui daerah perkampungan suku Bugis, dengan hamparan sawah dan
rumah Tradisional Bugis RUMAH PANGGUNG, daerah pesisir pantai dan juga perjalanan
berliku daerah pegunungan. Makan siang di restaurant setempat di Kota Pare-Pare.
Perjalanan dilanjutkan menuju Kota Rantepao Toraja, di tengah perjalanan anda akan
beristirahat sejenak di Puncak Lakawan atau dikenal juga dengan nama Gunung Nona.
Kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Rantepao Toraja. Makan malam dan kemudian
check in hotel untuk istirahat
Makan :
Makan Siang, Makan Malam

Transportasi :
Bus

Day 2 : LEMO - SUAYA - LONDA - KETE KESU
Setealah makan pagi di hotel, anda akan diantar untuk mengunjungi tempat-tempat wisata
yang ada di Toraja, pertama kita akan mengunjungi LEMO yang merupakan kuburan yang

terletak di tebing batu dengan sederetan patung toraja “Tau-Tau” yang merupakan replika
dari orang yang dikuburkan disana, kedua yaitu SUAYA yang merupakan makam raja-raja
Sanggalla beserta keluarganya. Selanjutnya, LONDA yaitu kawasan perkuburan tradisional
yang terletak didalam goa alam, didalamnya anda dapat melihat peti-peti, tulang belulang
dan tengkorak jenazah yang sudah berumur ratusan tahun. Makan siang di lokal restaurant.
Setelah itu, mengunjungi KETE KESU yang merupakan perkampungan tradisional toraja
dengan sederetan rumah adat “Tongkonan” dan lumbung padinya. Makan malam dan
menuju ke hotel untuk istirahat.
Makan :
Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam

Transportasi :
Bus

Day 3 : LOLAI - KAMBIRA - BUNTU BURAKE - TODI (PUSAT
TENUN)
Dini hari sekitar pukul 04:00, anda akan diajak menuju desa LOLAI yang merupakan salah
satu desa yang terletak di pegunungan Toraja, desa inipun terkenal dengan sebutan NEGERI
DIATAS AWAN, anda akan diajak melihat awan yang berada diatas Kota Rantepao sembari
menikmati indahnya matahari terbit (tergantung cuaca). Sekitar pukul 07:00 kembali ke
hotel untuk makan pagi dan re-fresh. Setelah itu anda akan diajak mengunjungi KAMBIRA
yaitu sebuah pohon yang dulunya dijadikan makam bagi bayi yang meninggal didalam
kandungan. Kemudian peserta diajak menuju BURAKE, yaitu Patung Yesus yang dibangun
dipuncak gunung Burake. Makan siang di restaurant setempat. Setelah itu anda akan diantar
menuju pusat tenun TODI yang terletak di Kota Rantepao, dimana anda dapat membeli
souvenir khas Toraja berupa kain tenun khas. Makan malam dan kembali ke hotel untuk
istirahat.
Makan :
Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam

Transportasi :
Bus

Day 4 : TORAJA - MAKASSAR - DEPARTURE
Setelah makan pagi di hotel dan check out, kembali ke Makassar. Anda akan berhenti
sejenak di PUNCAK LAKAWAN untuk melihat keindahan dan keeksotisan dari GUNUNG
BAMBAPUANG pada pagi hari. Mampir untuk makan siang di restaurant lokal di Kota ParePare. Perjalanan dilanjutkan menuju Kota Makassar dan langsung diantar menuju Bandar
Udara International Sultan Hasanuddin Makassar untuk kembali ke kota asal.
Makan :
Makan Pagi, Makan Siang

Transportasi :
Bus
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