HARI 01 : JAKARTA - MAKASAR (MS,MM)
Berangkat dari Jakarta penerbangan ke Makasar. Tiba di Bandara Sultan Hasanuddin
Makassar kami jemput langsung menuju kota Makassar yang ditempuh sekitar 30 menit perjalanan.
Singgah di pelabuhan tua “Paotere” (dimana peserta dapat melihat aktivitas para pelaut BugisMakassar yang sudah terkenal didunia dengan perahu/kapal “Phinisi”nya), mengunjungi Benteng
Rotterdam atau dikenal juga dengan nama Benteng Ujung Pandang. yaitu benteng peninggalan
kerajaan Gowa. jika dilihat dari atas benteng ini sangat unik karena menyerupai bentuk penyu. Saat
hari sudah memasuki senja peserta akan diantar menuju Anjungan Pantai Losari Makassar yang
ramai dikunjungi oleh warga Makassar dan para wisatawan untuk menikmati sunset. Check in
hotel dan istirahat. Makan siang dan malam di lokal restaurant.
HARI 02 : MAKASAR - SOPPENG (MP,MS,MM)
Setelah makan pagi, check out hotel dan langsung menuju ke Kab. Soppeng yang di tempuh +
3–4 jam perjalanan (tergantung kondisi lalulintas). Tiba di Soppeng mengunjungi permandian air
panas Lejja’ yang berada di kawasan hutan lindung berbukit dengan panorama yang indah di Desa
Bulu Kecamatan Marioriawa di tempat ini terdapat sumber air panas dengan suhu mencapai 60°C
yang dipercaya bisa menyembuhkanberbagai penyakit. setelah itu. mengunjungi Wisma Yuliana
yang terletak di salah satu sudut Kota Watansoppeng. bangunan yang kini berusia satu abad lebih
yang belakangan difungsikan sebagai Museum Latemmala tersebut dengan posisinya di ketinggian
membuat bangunan yang awalnya dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kepada Ratu
Juliana. Putri Ratu Wilhelmina yang pernah berkuasa di Belanda ini menjadi sangat menonjol. Di
depan wisma yauliana terdapat mesjid yang yang sekitarnya ditumbuhi pohon bambu. di atas
pohon bambu tersebut terdapat banyak kelelawar yang menggantug. sore hari menuju ke hotel
untuk beristirahat. Makan siang dan makan malam di lokal restaurant.
HARI 03 : SOPPENG - MAKASAR (MP,MS,MM)
Makan pagi di hotel, check out, perjalanan kembali ke kota Makassar yang dalam perjalan
sejenak menyinggahi Rumah Adat Sao Mario terletak di Desa manorang Salo. Marioriwa. Soppeng.
Di dalam kompleks rumah adat ini terdapat rumah adat Bugis. Makassar. Mandar. Toraja.
Minangkabau dan Batak. Hampir keseluruhan di sini memiliki 100 tiang. sehingga masyarakat
sekitar meyebutnya dengan bola seratue. Di dalam kompleks ini pula terdapat rumah lontar yang
dinding. lantai. tiang. rangka serta perabotannya berbahan baku lontar. kemudaian menju ke
menuju Kawasan Perbukitan Kapur “Rammang-Rammang” yang dinobatkan sebagaiPerbukitan
Kapur terbesar ke-2 didunia versi UNESCO. Rammang-Rammang terletak di kabupaten Maros
yang ditempuh sekitar 1.5 jam perjalanan. Sebelum Tiba di starting point peserta diajak menyusuri
sungai Pute yang membelah diantara perbukitan kapur dengan menggunakan perahu kayu milik
masyarakat setempat. singgah sejenak di cafe setempat untuk makan siang. Kemudain kembali
menyusuri sungai dimana peserta dapat menikmati keindahan sungai yang berada di antara pohon
Nipa dan rumah penduduk setempat yang berada di sisi sungai. menuju “Kampung Berua” atau
Kampung Baru. Sore hari kembali ke kota Makassar., check in hotel dan istirahat. Makan siang
dan makan malam di lokal restaurant.
HARI 04 : MAKASAR - JAKARTA (MP,MS)
Setelah makan pagi di hotel, hari ini peserta diantar menuju Jl. Somba Opu yang dikenal juga
sebagai pusat dari Toko-Toko Souvenir Kota Makassar. Waktu bebas akan diberikan untuk
berbelanja. Makan siang di lokal restaurant. sampai waktunya peserta diantar menuju Bandara
Sultan Hasanuddin Makassar untuk penerbangan kembali ke Jakarta dan acara tour selesai
bersama Jaya Prima Tour.

Harga Paket Tour :
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