Cara membuka Portal Ibexingen Fabulara

Quest npc Aresso ---->>> Lenista --->>> Ulla --->>> Hogarf --->>> Portal Hogarf Home --->>>
Portal Ibexingen di Pulau Fabulara.
Karena kita akan ketemu musuh
weapon
holy.

goblin maka sebaiknya kita pakai armor

plat+es+api dan

Jika kita sudah punya Portal Ibexingen kita bisa hunt flame dan Treant disini.
Quest ini biasa juga disebut Quest Season 4 Episode 1.
Sebelum memulai quest ini, kamu harus menyelesaikan quest solahmar.! disini aresso menyuruh kamu
untk menolong 2 orang suami istri di mysterious island.. Yaitu "npc ulla dan npc hogarf".
Stenau portal, letak nya di atas npc "aresso", fungsi portal stenau, untuk memudah kan anda, pulng
pergi ke portal center ke harbort, atau sebalik nya.
Cara melakukan Quest Aresso, Lenista, Ulla, Hogarf, dan membuka Portal Hogarf Home, Portal
Ibexingen adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari npc Aresso yg letaknya tidak jauh dari pelabuhan ke kiri..
ikuti petnjuk di bawah ini
2. Talk aresso

3. Dari Aresso menuju portal Writer's Plaetau trus ke kiri
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4. Lalu pergi menemui Lenista! Untuk kesana kamu harus lewat di writer plateu.. Di bawah boccacio.
Setelah turun kamu kekanan, lurus!

5. Setelah melewati lenista! Kamu ke atas nanti kamu akan menemukan rumah.

6. Jalan ke kanan
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7. Lalu jalan ke atas,akan ketem rumah, lalu masuk rumah.

8. Kamu akan melewati beberapa goa.
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9. Setelah dari goa terakhir. Kamu naek ke atas lurus, lalu ke kanan
(musuh goblin melawannya pakai armor plat es api wpn holy )

10. Bicara pada npc "Ulla"

11. Setelah selesai berbicara dengan ulla, selanjutnya bicara pada npc "Hogarf"

12. Kemudian masuk lagi ke rumah, lalu jalan ke bawah
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13. Jalan ke atas, maka akan ketemu portal Hogarf Home

14. Sekarang kita jalan mundur, naik tangga yang ada dibelakang portal hogarf home

15. Dari sini jalan lurus ke bawah
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16. maka akan ketemu air

17. Ada jalan terus saja ke bawah akan ketemu portal Ibexingen

18. Selasai !!!! Selamat Mencoba.
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