
UNTUK RESERVASI SILAHKAN HUBUNGI PETUGAS 
PERJALANAN KAMI DI  RESERVATIONS@NIHI.COM

NIHI dan Aqua Blu membawa Anda pada petualangan luar 
biasa di kepulauan paling alami di Indonesia tahun 2020.

Dari Bali berlayar dengan kapal carteran khusus Aqua Blu dan 
nikmati empat malam penjelajahan laut di Taman Nasional 
Komodo yang tersohor. Tapaki liarnya alam Pulau Padar untuk 
menikmati matahari terbit terindah se-Flores, jelajahi Pulau 
Moyo yang penuh satwa liar dan air terjun rahasia serta selami 
Gili Lawah yang terkenal dengan kelompok ikan pari saat Anda 
berlayar perlahan ke timur menuju Sumba. Nikmatilah tiga 
malam yang ajaib di lima vila mewah ramah alam di  
NIHI Sumba resort, dimana suguhan pagi berupa kuda pulau 
berenang melegenda, layanan spa terbaik melimpah, dan tempat 
dimana ombak terindah di dunia selalu berada.

Tanah dan Laut  
Indonesia 
PERJALANAN EKSLUSIF AQUA BLU DIPADU  
KERAMAHAN KHAS NIHI

Socially Distant, Wildly Connected



Agenda Perjalanan
SEWA PRIVAT 7 MALAM - BALI KE SUMBA (NIHI)

CATATAN: SEMUA AGENDA PERJALANAN DAPAT BERUBAH, SESUAI KONDISI CUACA DAN LAINNYA.

Hari Ke-1 - Benoa (Bali)
Perjalanan Anda dmulai di Bali dengan sambutan hangat di kapal  
Aqua Blu and berlayar ke Pulau Moyo saat matahari terbenam.
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Hari Ke-2-Pulau Moyo
Pulau Moyo merupakan pulau  
terpencil yang dihuni beberapa desa  
nelayan. Nikmati aneka satwa liar di 
jalan menuju air terjun spektakuler di 
tengah pulau, jadikan menyelam dan 
bersnorkeling di area Angel Reefs yang 
dangkal sebagai pengalaman tak  
terlupakan. Berlayar semalaman ke arah 
timur menuju Taman Nasional Komodo.

Hari Ke-3 - Teluk Batu  
Moncho & Gili Lawa
Nikmati matahari terbit yang menawan 
dan sarapan berlatar gunung api  
Sangeang dan tiba di Teluk Batu  
Moncho, sebuah surga terpencil bagi 
para penikmat snorkeling dan  
penyelam. Di sore hari jelajahilah Gili 
Lawa, sebuah lokasi terpopuler  
menikmati snorkling permukaan dan 

menyelam. Ikan laut besar sangat 
mudah dijumpai beserta kawanan 
ikan pari, ikan selar kuning raksasa 
dan gerombolan besar ikan barakuda.

Hari Ke-4 - Padar & Teluk 
Tapal Kuda
Mendaki pagi hari ke atas bukit  
savannah di Padar untuk  
pemandangan matahari terbit di atas 
Flores yang menakjubkan. Saat  
sarapan, berlayar melalui jalur laut 
spektakuler hingga ke Teluk Tapal Kuda, 
lengkungan daratan mengagumkan 
dari sisa-sisa kaldera gunung api kuno. 
Saksikan elang laut dan kediaman 
favorit Komodo dari atas perahu kecil 
Aqua Blu atau memilih menyelam atau 
berenang di air jernih. Pada sore hari, 
berlayar menuju Pulau Sumba. dan 
gerombolan besar barakuda.
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Hari ke-5 - Waikelo (Sumba) 
Bersandar di Waikelo (Sumba) untuk 
melanjutkan perjalanan ke NIHI Suba 
dengan mobil khas safari terbuka yang 
unik. Nikmati kebebasan waktu di NIHI 
Sumba baik itu berenang dengan kuda, 
ikut dalam kelas yoga dan meditasi, atau 
mengayuh papan selancar di sepanjang 
sungai Wanukaka.

Hari ke-6 - NIHI Sumba
Beristirahat dan bersantai dengan  
kemewahan alami menakjubkan sambil 
menikmati aktivitas sesuai keinginan 
Anda. Ikuti tur Proyek Yayasan Sumba, 
bersepada gunung di hutan yang  
menawan, melompat ke dalam  
jernihnya Danau Weekuri atau Air Terjun 
Biru setelah menikmati makanan yang 
disediakan, atau makan malam berhias 
bintang di Nest, yang bertengger di tepi 
Samudera Hindia.  

Hari ke-7 - NIHI Sumba
Manjakan diri Anda di Nihioka Spa  
Safari dan lounge di hari terakhir di Nio 
Beach Club, dimana makan siang dengan 
menu segar yang baru ditangkap dari 
laut, dibakar atau dipanggang di oven 
kayu bakar, dengan hasil dari kebun 
organik.

Hari ke-8 - NIHI Sumba
Pengunjung NIHI Sumba akan diantar 
menuju Bandara Tambolaka dengan 
mobil khas safari terbuka.

7 MALAM MULAI 

USD $195,660  
(MAX. 30 TAMU BALI-SUMBA)

CATATAN: Pilihan Vila premium NIHI Sumba yang 
termasuk dalam paket ini adalah Raja Mendaka Estate, 
Puncak Villa, Rumah Pohon Mamole dan 2x Kanatar

WWW.NIHI.COM                             RESERVATIONS@NIHI.COM       +62 811 3821 2910 (ASIA WAKTU)      +1 (910) 622-2657 (US WAKTU)                



Termasuk Semua Layanan Mewah
Otentik dan alami. Dapatkan tawaran langka bersama dua nama terkenal di perhotelan untuk 
merasakan petualangan sekali seumur hidup di keindahan alam terpencil dan alami 
Indonesia Timur.
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Aqua Blu
• Akomodasi sewa privat untuk 30 penumpang (15 kabin)

• Semua makanan - sarapan, makan siang, makan malam, 
snakc pagi/sore selama di kapal

• Minuman non alkohol, anggur premium, dan bir

• Jelajah daratan dan perjalanan pantai yang dipandu ahli 
termasuk biaya masuk taman.

• Peralatan menyelam dan pakaian selam

• Scuba diving dan peralatannya

• Semua olahraga air tanpa motor: kayak, papan kayu, 
pelampung

• Gym luar ruangan, peralatan dan penjadwalan

sesi meditasi

• Laundry

• Perpindahan kelompok ke/dari kapal pada penerbangan 
yang direkomendasikan

• Internet dengan koneksi terbatas

NIHI Sumba
• Semua makanan - sarapan, makan siang, makan malam, snack 
pagi dan siang dan semua minuman non-alkohol.

• Antar jemput dari Pelabuhan Waikelo dan ke Bandara Tambolaka 
dengan mobil khas safari terbuka NIHI.

• 1x pijat selamat 60 menit, per orang, selama menginap

• 1x berenang dengan kuda, per orang, selama menginap

• 1x Kelas Membuat Coklat di Chris and Charly’s Chocolate Factory, 
per orang, selama menginap

• Internet Wi-Fi

• Bar Mini (1 restok penuh per hari).

• Laundry 6 buah per orang per hari

(NB: cuci kering tidak tersedia di resor)

• Tur Proyek Yayasan Sumba dan Sepeda gunung

• Kegiatan di laut: mengayuh papan selancar dan bersnorkeling di 
sekitar pantai Nihiwatu ( jika cuaca memungkinkan).

• Para tamu dapat mengikuti kelas yoga dan meditasi di  
Pavilium Yoga
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Syarat dan Ketentuan 
Kebijakan Deposit dan Pembatalan Aqua Blu dan NIHI Simba

• Paket ini dijalankan dari Februari 2021 hingga September 2021

• Deposit pertama sebesar 10% dari biaya kotor sewa dibayarkan 
saat reservasi, dengan 20% dibayarkan 180 hari sebelum  
keberangkatan, dan pembayaran akhir dibayarkan 90 hari  
sebelum keberangkatan

• Pembatalan dilakukan 181 hari atau lebih sebelum  
keberangkatan akan di-refund 50% dari deposit, dengan sisa 
50% tidak dikembalikan sebagai biaya layanan

• Pembatalan di 180 hari sampai 91 hari sebelum keberangkatan, 
semua uang yang diterima tidak dapat dikembalikan

• Pembatalan yang dilakukan 90 hari atau kurang dari 90 hari  
sebelum keberangkatan, dikenakan pembayaran biaya sewa 
penuh klien sebagai penalti
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