
Mandalika World Superbike 2021

Itinerary :

Day 1 : Jakarta - Lombok

(Makan: Siang atau Malam)

Penjemputan di Bandara Internasional Lombok,

bertemu dengan tim kami. Lalu, Anda akan diantar

menuju meeting point yaitu rest area atau restoran.

Makan siang atau makan malam di restoran lokal.

Setelah itu, melanjutkan perjalanan menuju hotel

untuk check-in dan beristirahat.

Akomodasi: -

Day 2: Mandalika International Circuit

(Makan: Pagi dan Malam)

Breakfast di hotel lalu hari ini, Anda akan mengunjungi

Mandalika International Street Circuit untuk

menyaksikan World Superbike Main Race (Final Race /

Round 13th). Anda akan menikmati makan malam di

restoran lokal, lalu kembali ke hotel.

Akomodasi: -

Day 3: Gili Trawangan Island Tour

(Makan: Pagi, Siang, dan Malam)

Setelah breakfast di hotel, Anda akan mengunjungi

Bukit Malimbu untuk photo stop. Kemudian,

melanjutkan perjalanan ke pelabuhan untuk

mengunjungi Pulau Gili Trawangan menggunakan speed

boat. Setelah puas menikmati keindahan Gili

Trawangan, kembali ke pelabuhan dan menikmati

makan malam di restoran lokal. Lalu, Anda akan diantar

kembali ke hotel.

Akomodasi: -

Day 4: Mataram City Tour - Jakarta

(Makan: Pagi dan Siang)

Breakfast di hotel kemudian menuju Shopping Center di

Mataram atau mengunjungi Islamic Center. Selesai

makan siang di restoran lokal, lalu Anda diantar menuju

Bandara Internasional Lombok untuk kembali ke Jakarta.

Dengan demikian berakhir sudah perjalanan Anda

bersama daysOff Tour & Travel. Semoga bertemu

kembali di lain kesempatan.

FLIGHT OPTION

Airlines: Lion Air

JKT - LOP 08.10 - 11.10

LOP - JKT 09.00 - 09.55

© 2020 PT Adiwangsa Kertayasa Internasional

Alamat: Jl. Perserikatan No. 1 Blok A Kav. 261, Jakarta Timur 13220
Phone: 021 29601494 | WhatsApp : +62 811-9728-228

Operational Hours: 09.00 – 18.00 WIB



Akomodasi :

● Sesuai pilihan

Harga Paket:

Harga Per Orang Dalam Rupiah (IDR)

Pilihan Hotel Harga Dewasa min. 2 pax

Hotel bintang 2

- Mataram : M Hotel / Bidari / setaraf

- Pantai Senggigi : Grand Inn Senggigi /

setaraf

Rp4,795,000

Hotel bintang 3

- Mataram : Fave By Aston / Sunwood

Hotel / setaraf

- Pantai Senggigi : Montana Premier /

Puri Saron / setaraf

Rp4,879,000

Hotel bintang 4

- Mataram : Prime Park / Aston Inn /

Golden Palace / Lombok Astoria /

setaraf

- Pantai Senggigi : The Jayakarta /

Aruna / Kila Senggigi / Holiday Resort /

setaraf

Rp5,129,000

Hotel bintang 5

- Mataram : tidak ada pilihan

- Pantai Senggigi : Qunci Villas / Jeeva

Klui Resort / setaraf

Rp5,379,000
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Biaya Sudah Termasuk : Biaya Tidak Termasuk :

● Hotel 3 malam termasuk makan pagi
(Standard room)

● Tiket WSBK 2021 (Standard GrandStand 02)
termasuk pajak tiket 15 %

● Penjemputan (Airport-Hotel-Airport)
● Transportasi Full AC (Private)
● Charter Speed Boat untuk Gili Trawangan

Tour (Private)
● Professional tour guide berbahasa

Indonesia/Inggris (min. 10 pax)
● Tipping untuk tour guide
● Perjalanan sesuai itinerary
● Makan dan minum sesuai itinerary
● Biaya parkir
● Soft drink + air mineral botol (600ml) selama

race dan tour
● Handuk selama race dan tour
● Snack selama main race dan tour
● Gratis 6 item merchandise Mandalika

Circuit (hanya untuk 100 tamu pertama)
(T-shirt, Lanyard, Keychain, Earplug 3M,
Goodie bag, Masker KF94)

● PPN 1%

● Tiket Pesawat
● Upgrade Tiket WSBK
● Airport Porter
● Pengeluaran pribadi (biaya laundry, telepon,

mini bar, dll.)
● Rapid test Antigen / PCR test
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Syarat & Kondisi:

● Harga promo World Superbike Mandalika 2021 di atas berlaku hingga 10 November 2021.

● Jenis Paket adalah Private Trip, tidak  sharing dengan tamu lain.

● Minimum jumlah peserta adalah 2 orang dewasa dengan keberangkatan dan kepulangan yang bersamaan dan wajib

membayar uang muka sebesar 50% dari total harga tour apabila melakukan pendaftaran di atas 90 hari sebelum

kedatangan dan wajib membayar lunas apabila melakukan pendaftaran di bawah 90 hari sebelum kedatangan

(NON-REFUNDABLE).

● Anak di bawah 12 tahun tidak diizinkan mengikuti program ini.

● Pendaftaran wajib menyertakan foto KTP dan Surat Vaksin (2x Dosis).

● Pelunasan paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.

● daysOff berhak membatalkan pendaftaran peserta tour yang belum membayar uang muka atau belum melunasi

biaya tour sesuai batas waktu yang telah ditentukan daysOff.

● Batas awal check in time di hotel adalah jam 14.00 WITA dan check in lebih awal dari ketentuan waktu berdasarkan

ketersedian kamar yang tersedia.

● Batas akhir check out dari hotel jam 12.00 WITA atau dikenakan biaya late check out setengah harga dari harga

kamar sampai jam 18.00 WITA , dan jika lebih dari jam 18.00 WITA dikenakan biaya satu malam penuh.

● Jika ada peserta lain yang tidak termasuk dari total peserta yang dikonfirmasi, maka seluruh biaya akan ditanggung

sendiri oleh peserta yang tidak terdaftar itu sendiri.

● Keterlambatan / perubahan jadwal penerbangan bukan menjadi tanggung jawab kami.

● Apabila terjadi keterlambatan tiba di Lombok, maka jadwal tour/itinerary disesuaikan dengan waktu yang tersedia.

● Hotel/race tiket akan di-issued setelah melakukan pembayaran dan jika kategori tiket terendah telah habis, maka

akan ada biaya tambahan untuk upgrade tiket untuk kategori tiket di atasnya (yang masih tersedia).

● Tiket World Superbike akan di booking/issued melalui penjualan resmi (Xplorin).

● Uang muka ataupun pembayaran peserta tour tidak dapat dikembalikan bila peserta tour melakukan pembatalan

secara sepihak.

● Harga hanya berlaku untuk domestik/KIMS &  pemegang KITAS.

● Harga tiket sudah termasuk pajak WSBK sebesar 15%.

● Peserta yang melakukan pembatalan dikenakan denda dengan ketentuan:

a. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 90 hari sebelum kedatangan, dikenakan denda sebesar 50%

dari harga tour.

b. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 60 hari sebelum kedatangan, dikenakan denda sebesar 75%

dari harga tour.

c. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum kedatangan, dikenakan denda sebesar

100% dari harga tour.
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● Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour

dilakukan, walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan.

● Dalam hal terjadi keadaan force majeure/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana

mencekam, dan lain-lain, daysOff berhak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta Tour, merubah

rencana perjalanan, baik susunan maupun jadwalnya, hal mana perubahan itu dilakukan demi kepentingan dan

keamanan Peserta serta kelancaran perjalanan. Dalam hal ini tidak ada pengembalian uang atas service yang tidak

digunakan.

● Harga paket wisata yang tercantum adalah harga yang telah diperhitungkan dan disesuaikan dengan kondisi

lapangan dan telah dijabarkan dalam fasilitas yang didapat dalam paket. Apabila terdapat biaya-biaya diluar

informasi yang kami berikan maka hal tersebut adalah tanggung jawab peserta baik itu secara pribadi maupun

kelompok.

● Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

● Dengan membayar biaya tour, Anda dianggap memahami dan menyetujui syarat dan kondisi yang tertera dalam

brosur.
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