
UNTUK PEMESANAN, SILAHKAN MENGHUBUNGI PETUGAS  
PERJALANAN KAMI MELALUI  RESERVATIONS@NIHI.COM

Tahun ini mengingatkan kita akan kekuatan 
masyarakat lokal yang berhasil menghidupkan 
NIHI Sumba, dan kami siap untuk menyambut 
Anda di tahun 2021.

Jelajahi keajaiban Pulau Sumba. Rasakan  

kemewahan terbaik dari salah satu pulau terpencil 

di kepulauan Indonesia. Nikmati indahnya  

matahari, berselancar, memancing, menyusuri pulau, 

menyaksikan burung eksotis, menikmati indahnya 

warna warni pematang persawahan, atau berjemur 

di pantai seorang diri. Jelajahi kecantikan alami 

Pulau Sumba dengan kedamaiannya dan rasakan 

petualanga tak terlupakan dan keramahan yang 

disajikan termasuk dari Nihioka Spa Safari.

Selamat Datang di NIHI Sumba.

Socially Distant,  
Wildly Connected

mailto:reservations%40nihi.com?subject=%23NIHI2020%20%7C%7C%20Social%20Distant%2C%20Wildly%20Connected


Musim Sepi/Lengang 

MULAI IDR 9,900,000 per villa
MUSIM SEPI || 01 s.d. 19 Des 2020; 9 Jan s.d. 09 Feb 2021; 
18 Feb s.d. 27 Mar 2021; 08 Jan s.d. 31 Mar 2022 

MUSIM LENGANG || 10 s.d. 17 Feb 2021; 17 Apr s.d. 31 Mei 
2021; 01 Sep s.d. 15 Des 2021

Musim Sibuk 

MULAI IDR 12,000,000 per villa
MUSIM SIBUK || 01 Jun s.d. 31 Ags 2021;  
16 Des 2021 s.d. 07 Jan 2022

DILUAR PAJAK 21% & BIAYA LAYANAN, TARIF PER 
MALAM DAN BERDASARKAN TARIF KAMAR DUA TAMU

 

LAYANAN EKSTRA
• Antar jemput dari dan ke bandara  
dengan kendaraan safari milik NIHI,  
per 2 orang

• Test Antigen Gratis pada saat  
check-out, per 2 orang

• Pijat selama 60 menit, per 2 orang

• Berenang dengan kuda, per 2 orang

• Kelas Membuat Coklat di Chris and 
Charly’s Chocolate Factory, per 2 orang

SOCIALLY DISTANT, WILDLY CONNECTED

SUDAH TERMASUK
• 3 kali makan: sarapan, makan siang, 
makan malam dan semua minum  
nonalkohol

• Gratis Wi-Fi

• Bar Mini (1 restok penuh per hari)

• Tur Projek Sumba Foundation

• Kegiatan di Laut: Mengayuh papan 
selancar dan bersnorkeling di sekitar 
pantai Nihiwatu  
(jika cuaca memungkinkan)

• Tamu dapat mengikuti yoga  
kelompok dan kelas meditasi  
terjadwal di Pavilium Yoga

SYARAT DAN KETENTUAN
• PERIODE MENGINAP ||  
Desember 2020 sampai Desember 2021

• TARIF untuk tiap vila per malam,  
dengan minimal tiga (3) malam  
menginap untuk level bawah vila satu 
kamar dengan peruntukan dua tamu.  
Semua tarif dikenakan pajak 21% dan  
biaya layanan.

• Hanya berlaku untuk KTP Indonesia atau 
KITAS warga pemegang. KTP / Paspor dan/
atau KIMS / KITAS yang masih berlaku 
harus ditunjukkan saat mendaftar atau 
check-in. 

• Manfaat berlaku per 2 orang dan tidak  
dapat dialihkan ke orang lain

• Kamar yang disediakan untuk  
penawaran ini terbatas dan bergantung 
pada ketersediaan kamar.

• Untuk tamu ketiga yang menginap di vila, 
biayanya sebagai berikut: usia 0-5 tahun 
tidak dikenakan biaya, usia 6-11 tahun 
Rp2,500,000 per orang per malam; Usia 
12 tahun dan di atasnya Rp5,000,000 per 
orang per malam. Semua tarif sudah  
termasuk semua layanan ekstra dan  
dikenakan pajak 21% dan biaya layanan

• Karena adanya pembatasan dan  
aturan terkait COVID-19, tidak semua  
fasilitas dapat dipastikan ketersediaannya  
sepanjang waktu. Silakan tanyakan 
langsung ke petugas perjalanan kami pada 
saat reservasi untuk info 
lebih lanjut

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

UNTUK PEMESANAN KAMAR, GUNAKAN KODE 
#NIHI2021

http://www.nihi.com
mailto:reservations%40nihi.com?subject=%23NIHI2020%20%7C%7C%20Socially%20Distant%2C%20Wildly%20Connected

