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NAPAK TILAS MAJAPAHIT DENGAN OJEK
Nikmati sensasi wisata yang bebas dan unik dengan menelusuri kawasan wisata legenda Majapahit.
Anda akan diajak mengunjungi daerah-daerah legendaris dengan ojek yang membawa Anda ke
beberapa tempat menarik di kawasan legenda wisata Mojopahit. Sensasinya keren banget, Anda akan
dibawa ke kawasan sejarah yang penuh kenangan. Anda bebas untuk foto-foto sambil menelusuri
tempat bersejarah. Anda akan diantar dan dijemput dari terminal/stasiun Mojokerto sehingga waktunya
pas banget buat Anda yang aktif. Beberapa lokasi yang bakal dikunjungi antara lain:
• Candi Tikus: Candi yang konon dipercaya sebagai tempat pemandian para ratu dan kerabat kerajaan
Mapajapahit tempo dulu yang terbuat dari bata merah
• Candi Wringin Lawang: Candi berupa gapura dari batu bata merah yang konon dipercaya sebagai
pintu masuk keraton Majapahit
• Museum Majapahit: Tempat menyimpan berbagai peninggalan kuno Majapahit dalam satu tempat,
sehingga Anda akan dibawa ke masa lalu
• Rumah Majapahit: Rumah penduduk di sekitar desa Trowulan/Bejijong yang dibuat mirip dengan
rumah-rumah di jaman Majapahit
• Patung Budha Tidur Mahavira Majapahit: Patung Budha dengan posisi tidur, salah satu yang terbesar
di Indonesia
• Paket Termasuk: (Penjemputan di stasiun kereta api/Terminal Mojokerto dengan ojek dengan supir
ojeg yang juga berfungsi sebagai pemandu wisata, tiket masuk ke lokasi wisata)
(+) Harga sudah termasuk
antar jemput pada drop point
guide
tips sopir / guide
tiket objek / atraksi

(-) Harga Tidak termasuk
hotel
tiket pesawat

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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