3D - 2N PADANG BUKITTINGGI TOUR
DAY 01 : AIRPORT – BUKTTTINGGI (L/D)
Setelah sampai di airport BIM dan pengurusan bagasi rombongan akan dijemput oleh
perwakilan kami, dan kita menuju Lembah Anai, yang terkenal dengan air terjun dan
keindahan alamnya, puas disini kita menuju Pusat Informasi dan Kebuyaan Minangkabau
(Minang Village), selesai disini kita menuju kampung Pandai Sikek yang terkenal dengan
kerajinan songket dan kerajinan tangan lainya, Untuk makan siang dan malam di sajikan di
local restaurant dan malamnya free program

DAY 02 : BUKITTINGGI - BATUSANGKAR - PADANG (B/L/D)
Selesai sarapan pagi dan check out hotel, dan city Bukittinggi mengunjungi Taman Panorama,
Lobang Jepang dan Jam Gadang, setelah itu kita munuju Tebek Patah dengan keindahan
alamnya dan mengunjungi salah satu home industry tempat pembuatan makanan ringan dan
proses pembuatan kopi setelah itu kita menuju Istana Pagaruyung, Puas disini perjalanan
dilanjutkan menuju kota Padang melalui Danau Singkarak. sampai di Padang kita melakukan
city tour mengunjungi Jembatan Siti Nubaya, Kampung China, Pantai Padang, dan Mesjid
Raya (Mesjid Terbesar di Sumatra Barat). Makan siang dan malam di sajikan di local
restaurant,
DAY 03 : PADANG – AIRPORT (B)
Selesai sarapan pagi dan check out hotel, rombongan akan diantar menuju bandara dan
sampai jumpa pada tour berikutnya.

PAKET

02 PAX

03-10 PAX

11-20 PAX

GROUP
UP 20

1

2.680.000

3.050.000

1.680.000

1.560.000

2

2.790.000

3.180.000

1.850.000

1.700.000

3

3.050.000

2.250.000

1.990.000

1.850.000
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: Grand Malindo / Bunda **
: Rangkayo Basa / Bunda **
: Denai View / Kharisma ***
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: Novotel / Grand Rocky ****
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4D - 3N MINANGKABAU TOUR
DAY 01 : AIRPORT – BUKTTTINGGI (L/D)
Setelah sampai di airport BIM dan pengurusan bagasi rombongan akan dijemput oleh
perwakilan kami, dan kita menuju Lembah Anai, yang terkenal dengan air terjun dan
keindahan alamnya, puas disini kita menuju Pusat Informasi dan Kebuyaan Minangkabau
(Minang Village), selesai makan siang kita menuju Pandai Sikek yang terkenal dengan
kerajinan songket dan kerajinan tangan lainya, Untuk makan siang dan malam di sajikan di
local restaurant dan malamnya free program
DAY 02 : BUKITTINGGI - PAYAKUMBUH - BUKITTINGGI (B/L/D)
Selesai sarapan pagi di hotel, kita akan melakukan city tour kota Bukittinggi dengan
mengunjungi Taman Panorama, Lobang Jepang, Ngarai Sianok, Jam Gadang dan Pasar
Atas, setelah itu perjalanan kita lanjutkan munuju Lembah Harau yang terkenal dengan
keindahaan alam dan air terjunya, setelah puas disni perjalanan dilanjukan ke Jembatan
kelok 9, setelah itu kita kembali ke Bukittinggi. Makan siang dan malam disajikan di local
restaurant. Selesai makan malam, free program kita bisa menyaksikan Kesenian Tradisional
Minangkabau (Personal account)
DAY 03 : BUKITTINGGI - BATUSANGKAR - PADANG (B/L/D)
Selesai sarapan pagi dan check out hotel, kita munuju Tebek Patah dengan keindahan
alamnya dan mengunjungi salah salah satu home industry tempat pengolahan makan ringan
dan tempat proses pembuatan kopi, setelah itu kita menuju Istana Pagaruyung, Puas disini
perjalanan dilanjutkan menuju Padang melalui Danau Singkarak. sampai di padang kita
melakukan city tour mengunjungi Jembatan Siti Nubaya, Kampung China, Pantai Padang,
dan Mesjid Raya. Makan siang dan malam di sajikan di local restaurant
DAY 04 : PADANG - AIRPORT (B)
Selesai sarapan pagi & check out hotel, rombongan akan diantar menuju bandara dan sampai jumpa pada tour berikutnya.
PAKET

02 PAX

03-10 PAX

11-20 PAX

GROUP
Up 20

1

3.150.000

2.300.000

2.070.000

1.850.000

2

3.550.000

2.880.000

2.500.000
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: Novotel / Grand Rocky ****
: Axana / Mercure /Pangeran****
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5D - 4N SUMATERA BARAT TOUR

DAY 02 : BUKITTINGGI Selesai sarapan pagi di hotel,
air terjunya, setelah puas
kita
menuju
Istana
malam disajikan di local
Kesenian
Tradisional

DAY 01 : AIRPORT – BUKTTTINGGI (L,D)
Setelah sampai di airport BIM dan pengurusan bagasi rombongan akan dijemput oleh perwakilan kami,
dan kita menuju Lembah Anai, yang terkenal dengan air terjun dan keindahan alamnya, puas disini kita
menuju Pusat Informasi dan Kebudayaan Minagkabau (Minang Village), selesai makan siang kita menuju
Pandai Sikek yaitu tempat kerajinan songket dan kerajinan tangan lainya, Untuk makan siang dan malam
di sajikan di local restaurant dan malamnya free program
.
PAYAKUMBUH - BATUSANGKAR - BUKITTINGGI (B/L/D)
kita munuju Lembah Harau yang terkenal dengan keindahaan alam dan
disni perjalanan dilanjukan ke Jembatan kelok 9, selesai. makan siang
Pagaruyung, Puas disini kita menuju Danau Singkarak dan makan
restaurant. Selesai makan malam, free programme kita bisa menyaksikan
Minangkabau (Personal)
DAY 03 : BUKITTINGGI – DANAU MANINJAU - BUKITTINGGI (B/L/D)
Selesai sarapan pagi, kita akan melakukan Bukittinggi city tour dengan mengunjungi Taman Panorama,
Lobang Jepang, Ngarai Sianok, Jam Gadang dan Pasar Atas, setelah itu perjalanan di lanjutkan ke
Koto Gadang dan Puncak Lawang (Lawang Park), puas disini kita menuju Danau Maninjau, setelah itu
kembali ke Bukittinggi, selesai makan malam free program
DAY 04 : BUKITTINGGI - PADANG ( B/L/D )
Selesai sarapan pagi dan check out hotel kita menuju kota Padang, sampai di sana kita melakukan city
tour mengunjungi Jembatan Siti Nubaya, Kampung China, Pantai Padang, dan Mesjid Raya (Mesjid
Terbesar di Sumatra Barat) dan check in hotel. Makan siang dan malam di sajikan di local restaurant

DAY 05 : PADANG - AIRPORT (B)
Selesai sarapan pagi & check out hotel, rombongan akan diantar menuju bandara dan sampai jumpa pada tour berikutnya
GROUP
PAKET
02 PAX
03-10 PAX
10-15 PAX
HOTEL USED / SIMILAR
UP 20 PAX
Bukittinggi : Grand Malindo / Bunda **
1
3.850.000
3.300.000
2.975.000
2.870.000
Padang
: Rangkayo Basa / Bunda **
2

4.250.000

3

4.950.000
Harga termasuk :

3.650.000

3.490.000

3.290.000

4.450.000

4.250.000

3.950.000

Bukittinggi
Padang
Bukittinggi
Padang

: Denai View / Kharisma ***
: Daima / Pangeran Beach ***
: Novotel / Grand Rocky ****
: Axana / Mercure / Pangeran****

Hotel Standard Room
Transport AC
Breakfast di Hotel + Lunch + Dinner di Local Restaurant
Ticket Masuk Objek Wisata / Entrance fee
Snack + mineral water
Guide / Pemandu








Harga tidak termasuk :





Tiket Pesawat, airport tax dan Porter
Keperluan pribadi seperti : telpon, laundry, mini bar dll.
Tips Guide dan Sopir
Additional tour di luar program

Note :
-

FOC berlaku setiap kalipatan 20 pax
Harga di atas masih bisa di negotiable, tergantung jenis hotel yang akan di gunakan dan berapa jumlah peserta yang sudah fix
Jadwal tour bersifat tentative, tamu bisa sendiri menentukan jadwal tournya
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4D – 3N PADANG BUKITTINGGI DAN PULAU MANDEH TOUR
DAY 01 : AIRPORT - BUKITTINGGI (L,D)
Selamat Datang di BIM. Setelah selesai pengurusan bagasi langsung menuju bus yang telah
kami sediakan. Perjalanan dilanjutkan menuju Bukittinggi via Lembah Anai yang terkenal
dengan Air Terjun dan keindahan alamnya. Makan siang di sajikan dilokal restaurant, setelah
itu kita mengunjungi Minang Village yaitu pusat sejarah dan dokumnetasi Sumatra Barat,
dalam perjalanan singgah di kampung Pandai Sikek yang terkenal dengan Tenunan
Songket khas Minangkabau. Setelah itu kita menuju Puncak lawang (Lawang Park) untuk
melihat keindahan Danau Maninjau di waktu sore, Tiba di Bukittinggi langsung check in hotel.
Makan malam di local restaurant. dan Free programe kita bisa menyaksikan kesenian
tradisional Minangkabau (Additional Charges)

DAY 02 : BUKITTINGGI - PAYAKUMBUH - BATUSANGKAR - PADANG (B,L,D)
Setelah sarapan pagi dan check out hotel tour diawali dengan mengunjungi Lembah Harau
disini kita bisa melihat air terjun dan keindaahan alam kawasan Lembah Harau, setelah itu
perjalanan dilanjutkan ke Kelok Sembilan, puas disini kita menuju Tabek Patah dan
mengunjungi salah satu home industry makanan ringan dan tempat proses pengolahan kopi,
kemudian kita menuju Istana Pagaruyung yang merupakan pusat pemerintahan
Minangkabau dahulunya. makan siang di sajikan di local restaurant. Setelah itu kita menuju
Padang via Danau Singkarak yang merupakan danau terbesar di Sumatera Barat, Sampai di
Padang, makan malam check in hotel dan free program.

DAY 03 : PADANG – WISATA KAWASAN PULAU MANDEH (B,L,D)
Setelah sarapan pagi di hotel, perjalanan di lanjutkan ke Kawasan Taman Laut Kepulauan
Mandeh, dan menuju dermaga Carocok Tarusan Mandeh .Sampai di Carocok Tarusan
langsung menuju Puncak Panorama Kawasan Mandeh, dari ketinggian ini kita bisa melihat
sekeliling pulau pulau yang berada dalam kawasan Mandeh seperti kawasan Raja Empat dan
berfoto bersama. Setelah itu kita kembali turun dan menuju dermaga, Tujuan pertama menuju
pulau Sironjong Besar, sebuah pulau kecil dengan pasir putih yang masih alami, cocok untuk
beraktifitas berenang, berikutnya menuju pulau Sironjong Kecil, disini kita bisa bersnorkeling
dan foto underwater di sekitar pulau Sironjong Kecil, Kemudian dilanjutkan ke desa Kapo Kapo,
makan siang dan istirahat. Perjalanan dilanjutkan menuju Pulau Setan (Sutan), sebuah pulau cantik dengan pasir nya yang putih dan
terdapat permainan air seperti banana boat, donat boat, jet ski (tidak termasuk paket). Puas disini pejalanan dilanjutkan ke Hutan
Mangrove melewati Sungai Gemuruh dengan air terjun kecil dan air nya yang jernih, selesai disini kembali ke dermaga, untuk persiapan
kembali ke kota Padang, sampai di Padang kembali ke hotel, makan malam dan free program

DAY 04 : PADANG – AIRPORT (B,L)
Setelah sarapan pagi dan check out hotel, sebelum menuju Bandara Internasional
Minangkabau, kita melakukan city tour kota Padang dengan mengunjungi Jembatan Siti
Nurbaya, Pantai Padang, Mesjid Raya (Mesjid Terbesar di Sumatera Barat), makan
es durian dan membeli oleh-oleh khas Sumatera Barat. Kemudian menuju BIM. Dan
sampai jumpa pada tour berikutnya.
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PAKET 02-03 PAX

04-09 PAX

3.800.000

1

2.650.000

10-15 PAX
2.250.000

GROUP
2.050.000

SGL.SUP
1.166.000

HOTEL USED / SIMILAR
Bukittinggi :
Grand Malindo / Bunda / sejenis**
Padang :
Rangkayo Basa / Bunda/sejenis **

Harga termasuk :










Hotel standard room (1 malam di Bukittinggi + 2 malam di Padang)
Bus Pariwisata
Breakfast at hotel + Lunch + Dinner (at Local restaurant)
Entrance fee
Snack + mineral water
Boat Pulang dan Pergi ke Pulau Kawasan Mandeh
Peralatan snorckling dan photo under water (Bawah laut)
Guide untuk snockling
Guide selama tour

Harga tidak termasuk :






Tiket Pesawat, airport tax dan Porter
Keperluan pribadi seperti : telpon, laundry mini bar dll.
Tips Guide dan Sopir
Additional tour di luar program
Banana boat atau permainan air lainya.

Note : Jadwal tour dapat berubah sesuai dengan kedatangan dan keberangkatan tamu
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4D - 3N MINANGKABAU EDUKASI TOUR PACKAGE
DAY 01 : AIRPORT - BUKITTINGGI (L,D)
Setelah sampai di airport BIM dan pengurusan bagasi rombongan akan dijemput oleh perwakilan
kami, dan kita menuju Lembah Anai, yang terkenal dengan air terjun dan keindahan alamnya,
puas disini kita menuju Pusat Informasi dan Kebuyaan Mingankabau (Minang Village), selesai
disini kita menuju kampung Pandai Sikek yang terkenal dengan kerajinan songket dan kerajinan
tangan lainya, dan dilanjutkan ke Koto Baru untuk melihat proses Pembuatan Bika (Minagkabau
Pancake) Untuk makan siang dan malam di sajikan di local restaurant dan malamnya free program

DAY 02 : BUKITTINGGI (B/L/D)
Selesai sarapan pagi, kita akan melakukan kegiatan edukadi di perkampungan yaitu cara
bercocok tanam / bersawah, memancing, cara memasak rendang reserta kegiatan lainya,
selesai makan siang kita ke Bukittinggi untuk city tour dengan mengunjungi Taman Panorama,
Lobang Jepang Ngarai Sianok, Jam Gadang dan Pasar Atas,
Pada malam harinya kita akan menyaksikan kegiatan kesenian tradisional minangkabau (Barandai
dan Pencak Silat)

DAY 03 : BUKITTINGGI – PAYAKUMBUH -BATU SANGKAR - PADANG ( B/L/D )
Selesai sarapan pagi dan check out, kita munuju Payakumbuh yaitu mengunjungi Lembah Harau
dan Panorama Kelok Sembilan, setelah itu kita menuju Tebek Patah dengan dengan mengunjungi
Kiniko Home Industry, yaitu tempat proses pembuatan coffee dan makan khas ringan khas
Sumatera Barat setelah itu kita menuju Istana Pagaruyung, Puas disini kita perjalanan dilanjutkan
menuju Padang melalui Danau Singkarak. sampai di padang kita melakukan city tour mengunjungi
Jembatan Siti Nubaya, Kampung China, Pantai Padang dan check in, malamnya free programe,
DAY 04 HOTEL - AIRPORT ( B )
Selesai sarapan pagi & check out hotel, rombongan akan diantar menuju bandara dan sampai jumpa
pada tour berikutnya.

Harga termasuk :











Rumah Gadang untuk 2 malam
1 Malam Hotel Standard Room di Padang
Bus Pariwisata
2 kali Breakfast di Rumah Gadang + 1 kali di hotel
3 kali makan siang dan makan malam di local restaurant
Ticket Masuk Objek Wisata / Entrance fee
Snack + mineral water
Guide / Pemandu
Kegiatan edukasi, bersawah, memancing dan memasak
Acara kesenian barandai dan pencak silat

Harga tidak termasuk :





Tiket Pesawat, airport tax dan Porter
Keperluan pribadi seperti : telpon, loundry dll.
Tips Guide dan Sopir
Additional tour di luar program

PT. VIOLA Indonesia Perdana
ASITA 0274/IX/DPP/2005

Jl. Veteran No. 61 A
Purwakarta Jawa – Barat

www.violatravel.com

Phone : (0264)8220886,8220972
Email : violatravel@gmail.com

