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1 Hari 0 Malam
D I Yogyakarta
Itinerary
Full Day Jogjakarta
Jelajah Wisata Jogjakarta
Wisata paling happening di Jogjakarta, mengunjungi tempat hits di kota wisata yang paling keren di
Indonesia. Anda akan merasakan sensasi bebasnya berwisata dengan nyaman di Jogjakarta. Buat
wisata paling keren bagi kamu yang kepingin jalan-jalan di Jogjakarta dengan lokasi yang paling hits.
Wisata dimulai ketika Anda dijemput di Stasiun Tugu/Lempuyangan/Terminal Umbulharjo dengan mobil
(Fasilitas 5 orang + 1 supir)-Min 5 pax , selanjutnya akan langsung diantar menuju puncak Mangunan
menyaksikan pemandangan The Amazone of Indonesia, pemandangan alam, sungai, gunung yang
indah dari atas ketinggian. Tempat terbaik untuk selfie di atas ketinggian. Dilanjutkan dengan
mengunjungi Istana Air Keraton Jogjakarta, yaitu Taman Sari Jogjakarta. Di sana Anda bisa berfoto
selfie dengan setting istana air kuno peninggalan HB I yang eksotis, dengan pemandangan kuno
tempo dulu. Setelah puas berwisata di sana, akan berlanjut ke The Lost World Jogja, sebuah wisata
terbaru di Jogjakarta, benteng tua yang mirip dengan Takeshi Castle Jepang yang menarik. Anda bisa
bebas berfoto dengan setting benteng kuno tempo dulu dengan pemandangan yang paling keren.
Suasananya yang sejuk bikin siapapun betah berlama lama di sana. Setelah puas piknik, Anda bisa
belanja oleh oleh ke lokasi Wisata Jogja Scrummy, makanan oleh-oleh terbaru paling Hit di Jogja milik
artis Dude Herlino, perpaduan pie, brownies dengan rasa yang lezat, atau bisa juga berbelanja di
Malioboro. Puas berbelanja di sana, Anda akan diantar kembali ke stasiun/terminal
(+) Harga sudah termasuk
antar jemput pada drop point
tips sopir / guide
tiket objek / atraksi

(-) Harga Tidak termasuk
hotel
tiket pesawat
guide

Informasi lain-lain
1.
2.
3.
4.
5.

Menggunakan pakaian dan alas kaki yang nyaman
Membawa perlengkapan topi, kacamata, sweater / jaket, lotion sun screen dll ( di musim panas )
Membawa perlengkapan payung, jaket dll ( di musim hujan )
Harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
Membawa obat-obat pribadi yang di perlukan.

Informasi Penting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mohon untuk tepat waktu agar program dapat berjalan lancar
Sediakan uang pecahan kecil untuk memudahkan pembayaran.
Untuk keamanan Bagasi di anjurkan di kunci dan beroda.
Mohon diperhatian perbedaan waktu masing2 kota tujuan
Mohon di perhatikan barang bawaan yang ada sesuai kebutuhan.
Mohon mengikuti prosedur dari masing-masing hotel yang sudah ada.
Di harapkan untuk mengikuti aturan di masing-masing lokasi yang di kunjungi dengan tertib.
Contoh: tidak memakai pakaian dengan warna terlarang spt di pantai selatan dll
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