
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
STAY + PLAY 

 
 

Periode Perjalanan hingga  DES 2017 
Paket tidak berlaku 24 jun- 1 jul 2017 

 
Jadwal Perjalanan 
HARI 01: SORONG – RAJA AMPAT (MS,MM) 
Tiba di Bandara Sorong sebelum Jam 8 pagi, Team Smailing akan 
menjemput Anda dan membawa anda ke pelabuhan untuk naik 
kapal feri pergi ke Waisai (ibukota Raja Ampat) pukul 9 pagi dan 
perjalanan selama 2-3 jam. Tiket masuk Raja Ampat akan 
disediakan oleh kami. Sesampainya di Waisai, Anda akan diantar 
ke hotel atau resort pilihan Anda, check in dan makan siang di 
restoran. Kemudian acara bebas yang bias anda gunakan untuk 
menikmati keindahan alam sekitar. Makan malam akan disajikan 
di restoran. ( jadwal kapal feri jam 9 pagi pada hari Senin, Rabu 
atau Jumat) 
HARI 02: PIANEMO - ARBOREK - MANTA - YENBUBA - KRI - 
SANDS FLOATING (MP,MS,MM) 
Setelah sarapan pagi, langsung berangkat ke Pianemo dengan 
speedboat sekitar 2 jam. Pianemo adalah miniature pulau Wayag. 
Sampai kemudian lapor tinggal homestay di rumah penduduk, 
kemudian anda bisa memberi makan bayi Hiu di Jetty Area. 
Mendaki ke puncak Mount Karts sekitar 10 menit dimana anda 

dapat menikmati keindahan pulau sekitar. Kemudian mengunjungi 
desa turis Arborek, snorkel melihat terumbu karang dan ikan- 
ikan. Setelah itu, lanjut ke Manta Point dimana kita bisa snorkel 
melihat ikan pari besar bermain-main di bawah laut. Setelah 
selesai kita akan mengunjungi desa turis lainnya, yaitu Yenbuba 
dan makan siang. Kemudian kita juga dpat snorkel dibelakang 
pulau Kri dan terakhir kita akan mengunjungi Sands Floating, 
nikmatilah ladang pasir luas dikelilingi yang oleh air. Siang hari 
kembali ke hotel atau homestay dan makan malam. (diving tidak 
termasuk paket) 

HARI 03: RAJA AMPAT - SORONG - DEPARTURE (MP,MS) 
Setelah sarapan di hotel dan check out peserta akan kami antar 
ke Pelabuhan feri keberangkatan pukul 09.00 am ( kapal hanya 
tersedia setiap hari senin, rabu atau jumat). Makan siang di local 
restoran Sorong atau makanan kotak. Kemudian Anda akan 
kami antar ke Bandara untuk penerbangan ke Kota Tujuan. Tour 
berakhir dan sampai bertemu di trip berikutnya bersama 
Smailing. 

Harga di hitung menggunakan RUPIAH per orang / Min. 2 orang 

HOTEL 2 ORANG 4 ORANG 6 ORANG 

MARAS RISEN HOTEL 11,250,000  7,200,000  5,650,000  

WAIWO DIVE RESORT 12,000,000  7,600,000  6,950,000  

RAJA AMPAT DIVE RESORT 12,250,000  8,200,000  7,400,000  

RAJA AMPAT DIVE LODGE 15,650,000  10,500,000  8,800,000  

Paket tour termasuk : 

- Transport antar pulau, in/out hotel 

- 2 malam akomodasi di hotel/resort pilihan 

- Makan sesuai program 

- Pemandu wisata berbahasa inggris 

- Tiket masuk Raja Ampat 

- PPN 1% 

Paket tour tidak termasuk : 

- Tiket pesawat  

- Pengeluaran pribadi 

- Asuransi perjalanan. 

- Alat Snorkel,Diving 
- Tipping 

HIGHLIGHT: 
Raja Ampat + Manta Point + Sands floating 

 

THE BEST 
EXPERIENCE 
(2 CAN GO) 
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