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Sumba 
 

TAMBOLAKA-SUMBA BARAT DAYA-WAINGAPU 
 

Itinerary : 
Day 1 : Jakarta – Tambolaka  
(Makan : Siang, Malam) 
Setibanya di Bandar Udara Tambolaka, driver kami yang juga akan 
menjadi pemandu wisata akan menjemput dan menunggu para 
peserta trip di pintu keluar bandara. Meet and greet time, dan 
langsung menuju restoran lokal untuk makan siang. Setelah 
makan siang, langsung dilanjutkan dengan trip menuju Kampung 
Ratenggaro. Saat memasuki kawasan Desa Ratenggaro, anda 
akan disuguhkan pemandangan yang unik , dimana terdapat batu 
kubur yang lumayan banyak jumlahnya, serta rumah adat Sumba 
yang masih tradisional. Selain unik, desa ini juga indah 
dikarenakan lokasinya berada di pesisir pantai, sehingga dari 
kampung ini, anda juga bisa menyaksikan pemandangan laut. 
Biasanya anak – anak kampung Ratenggaro akan memandikan 
kuda mereka di Pantai ini. Trip dilanjutkan dengan mengunjungi 
Pantai Bawanna, dengan bentuk karang yang unik, yang biasa 
disebut karang batu bolong. Trip diakhiri dengan mengunjungi 
Tanjung Mareha, untuk menyaksikan indahnya pemandangan 
matahari terbenam (tergantung cuaca). 

 

Day 2 : Danau  Weekuri - Waingapu 
(Makan : Pagi, Siang, Malam) 
Setelah sarapan di hotel dan check out, kita akan langsung menuju 
Danau Weekuri, danau air asin yang dimana anda bisa berenang 
dengan santai tanpa gangguan ombak. Air yang jernih dan 
berwarna tosca menambah keindahan tempat ini. Anda juga bisa 
naik ke tangga yang telah disediakan, untuk mengambil foto dari 
atas karang. Perjalanan dilanjutkan ke  

Pantai Mandorak, untuk menikmati makan siang disini. Makan 
siang disiapkan dalam lunch box. Di Pantai ini , anda bisa menemui 
anak – anak lokal yang biasa berjualan kelapa muda, dan anda bisa 
berbaur atau bercerita dengan mereka. Pantai ini juga merupakan 
salah satu pantai dengan pasir putih yang indah, dan dengan airnya 
yang jernih. Perjalanan dilanjutkan dengan mengunjungi Kampung 
Praijing yang berlokasi di Sumba Barat. Berbeda dengan 
Ratenggaro, di kampung ini tidak terdapat pantai, namun dari atas 
view point yang sudah disiapkan, anda bisa melihat pemandangan 
kampung dari atas serta daerah perbukitannya. Perjalanan kita 
akan dilanjutkan dengan mengunjungi Air Terjun Lapopu yang 
berada sekitar 45 menit dari Desa Praijing. Air terjun Lapopu 
merupakan air terjun di Sumba yang sangat mudah diakses, karena 
medan trekkingnya yang tidak sulit. Tangga bambu sudah 
disiapkan untuk mengarungi sungai dari aliran air terjun, untuk 
menuju view point nya. Berenang memungkinkan disini apabila 
arus tidak terlalu deras. Setelah itu kita akan menuju hotel anda di 
Sumba Timur (Waingapu). Perjalanan kurang lebih selama 4 jam. 

 
        Day 3 :  Waingapu - Bukit Wairinding 

(Makan : Pagi, Siang, Malam) 
Setelah sarapan, kita akan berangkat menuju bukit tanarara. 
Setelah itu, kita akan menuju Air Terjun Waimarang. Air Terjun 
Waimarang merupakan salah satu air terjun yang indah di Sumba, 
namun tidak seperti Air terjun Lapopu, untuk menuju Waimarang 
kita perlu tenaga extra dan kekuatan kaki dalam menyangga tubuh 
dikarenakan akan menuruni tangga yang masih alami. Setibanya 
di Air Terjun Waimarang, saatnya untuk  
 

Highlights of This Tour : 

Beautiful, historical landmarks : Kampung Ratenggaro, Danau Weekuri, Pantai 

Bawanna, Kampung Praijing, Air Terjun Lapopu, and many more! (Full itinerary below). 

Tour berorientasi new normal, mengikuti protokol Safe Tourism dari pemerintah 

Indonesia. 
* See details below! (Biaya termasuk dan tidak termasuk) 
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mengambil foto dan berenang. Makan siang akan disiapkan 
dalam box, dan akan dinikmati saat sebelum atau setelah 
trekking. Objek terakhir adalah Bukit Wairinding untuk 
menyaksikan matahari terbenam. 

 
 Day 4 : Waingapu - Jakarta 
(Makan : Pagi)  
Bangun pagi – pagi untuk mendapatkan sunrise di Pantai 
Walakiri. Setelah mengambil beberapa foto di tempat ini, 
kembali ke hotel untuk siap - siap, dan makan pagi. Disarankan 
packing sudah selesai di hari ke tiga. Jadi setiba di hotel tinggal 
siap – siap, mandi, makan, dan check out. Jika waktu masih 
tersedia, perjalanan akan dilanjutkan ke Bukit Persaudaraan, 
sebelum ke airport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Akomodasi : 

 
● Sumba Barat Daya : Mario Hotel / Ella Hotel  ( ) / setaraf 
● Sumba Timur : Morinda Villa / Padadita Hotel ( ) / setaraf 

 

Harga Paket Tour : 

Anak-anak 

w/o Bed* 

Group size Infant 

(0-2 thn) 

Single Supplement 

2pax 4pax 6pax 

IDR 

2.250.000 

/PAX 

 IDR 

4.000.000 

/PAX 

IDR 2.900.000 

/PAX 

IDR 

2.800.000/PAX 

 FOC IDR 800.000 
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Biaya Sudah Termasuk : Biaya Tidak Termasuk : 

● Penjemputan & pengantaran di/ke Bandara 

Tambolaka (Return airport transfer) 

● Hotel berbintang 4, Free WIFI 

● Makan Pagi, Siang & Malam 

● Private Bus atau Mobil FULL AC 

● 1 Botol Air Minum/ hari 

● Local Guide Berlisensi  

● Tipping hotel & restaurant 

● Tipping Local Guide & Driver 

● Tiket masuk tempat wisata dan donasi 

●  Souvenir tumbler explore sumba 

●  Dokumentasi 

 

● Flight (PP) Jakarta-Sumba (incl. Airport Tax) 

● PCR Test sebelum keberangkatan (diwajibkan) 

●  Tour opsional dan pengeluaran pribadi 

● Medical expense (in case of COVID-19) 

● Asuransi jiwa/kesehatan (tidak wajib) 

 

 

 


