Packet Tour 3Hari 2Malam dan 4Hari 3Malam periode
Law Season min 100 Orang :
4Hari 3Malam

::

Day 1 : Bali Airport Bali Hotel
Setibanya di bandara International Ngurah Rai Bali, Salam Hangat dari tour guide pilihan kami, disambut
dengan kalungan bunga, selanjutnya diantar menuju hotel untuk cek'in dan beristirahat

Day 2 : Tanjung Benoa Pandawa Dreamland Dinner Jimbaran ( Lunch & Dinner
)
Breakfast di hotel
Tour Bali di mulai dengan mengunjungi obyek wisata air Tanjung Benoa sebagai pusat permainan wisata
air air seperti : snorkeling, banana boat, jet sky, atau berkunjung ke Turtle Island ( Tiket Turtle Island dan
water sport tidak termasuk ). Selesai berwisata air anda akan kami
antarkan menuju Bakul Kauman resto untuk menikmati makan siang. Dilanjutkan mengunjungi Pantai
Dreamland dan Pantai Pandawa dengan pemandangan pantai yang

memukau. Makan malam anda akan kami sajikan di pantai Jimbaran dengan menu khas ikan bakar.
Selesai makan malam kami akan antar kembali ke hotel untuk beristirahat.

Day 3 : Fullday Bedugul Tanah Lot ( Lunch )
Breakfast di hotel
Wisata di Bali mengunjungi taman kerajaan Mengwi yang masih dilestarikan yang dikenal dengan Taman
Ayundikelilingi oleh sungai yang mencerminkan betapa indahnya taman kerajaan dibuat pada jaman
dahulu.Selanjutnya menuju hamparan pegunungan dan pemandangan danau Beratan Bedugul dengan
keindahan taman Pura Ulun Danu berlokasi menjolok kedalam danau dan atmosphere udaranya yang masih
sejuk alami. Makan siang akan kami sajikan di lokal restoran. Setelah selesai makan siang tour bali

dilanjutkan menuju Alas kedaton yang dihuni oleh ratusan
species kera sebagai penjaga pura yang terdapat didalam hutan lindung, mohon berhati-hati dengan barang
bawaan karena bisa diambil oleh monyet-monyet. Tour Bali berakhir dengan mengunjungi

Pura Tanah lot yang berdiri sejak abad ke XVI dengan keunikan lokasinya menjolok ketengah laut .
Nikmati pula indahnya sunset bali, matahari terbenam di Tanah Lot. Di tempat ini anda juga bisa
melihat ular hitam putih yang sangat disucikan oleh masyarakat yang juga dipercaya memberikan
keberuntungan.
Selesai tour kembali ke hotel dan acara bebas.

Day 4 : Shopping Transfer Out ( Lunch )
Breakfast di hotel

Setelah breakfast wisatawan akan check out hotel, kemudian diantar menuju pusat oleh-oleh khas bali
Agung Bali. Setelah puas berbelanja wisatawan akan diantar menuju Ayam Betutu Gilimanuk untuk
makan siang. Setelah makan siang wisatawan akan diantar kembali menuju Bali Airport untuk kembali
ke kota tercinta.

Harga Tour + Grand
Kuta

Rp.1.090.000,.Nett/Orang

Harga Tour + Palm
Beach

Rp.1.040.000,.Nett/Orang

Harga
Termasuk

:

Sudah

Accomodasi menginap selama 03 malam ( Triple/Four Shared ) di hotel pilihan wisatawan
Mobil private sesuai kapasitas seat dilengkapi air conditioning
Entrance fee ke obyek-obyek wisata

Makan sesuai program wisata
Tour guide
Welcome flower pada saat kedatangan
01 bottle air minum selama tour

Harga Paket Kuta Bali belum termasuk :
Tiket pesawat penerbangan
Personal expenses dan biaya di hotel seperti : pemakaian telephone, mini bar, laundry.
Tipping untuk tour guide dan driver

Demikian saya infokan detail penawaran Paket Tournya, apabila ada hal yang kurang jelas
mohon jangan sungkan hubungi kami.
Terimakasih atas kerjasamanya.
Reservasi :
Nesi : 021 8431 0066 – 67, fax. 021 8430 8007
Giena : 021 8490 3680 – 81 , fax. 021 8490 3682
Vita : 021 8772 1117 – 18 , fax. 021 8772 1119
Ariefa : 021 7721 3970 – 71, fax. 021 7721 3972

