JELAJAH SURGA TERSEMBUNYI DI
PUJON KIDUL,MALANG
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1 Hari 0 Malam
Jawa Timur
Itinerary
Ojek Wisata Batu
â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹Surga Tersembunyi di Pujon Kidul
Ayo sejenak menikmati Surga tersembunyi di Desa Wisata Pujon Kidul. Di sini setiap pengunjung akan
disuguhi lukisan terbaik alam berupa perpaduan pemandangan gunung, sawah dan hutan yang cantik,
sangat pas bagi penggemar obyek foto.
Mengunjungi tempat ini, Anda akan dimanjakan dengan perpaduan udara yang sejuk serta dengan
hamparan taman bunga. Siapapun pasti betah berlama-lama di tempat ini sambil menikmati aneka
snack lezat yang ada di deretan cafe desa Pujon Kidul. Lanjutkan petualangan Anda dengan Wisata
Omah Pohon, dimana Anda akan berada di atas rumah pohon sambil menyaksikan hamparan
pemandangan menghijau dari atas ketinggian.
Puas menikmati pemandangan alam, Anda kembali disuguhi oleh perpaduan indahnya taman
yangBatu. Kota yang sejuk bertabur aneka bunga dan tanaman menghijau. Dengan memilih paket
wisata ini, Anda akan dibawa sejenak menikmati secuil surga di beberapa tempat wisata antara lain:
Alun-Alun Kota Batu, taman di tengah kota yang sejuk sambil menikmati perpaduan pemandangan
Gunung Arjuno yang menghijau. Bagi penggemar selfie, jangan lupa ambil foto terbaikmu dengan latar
belakang komedi putar raksasa untuk mennyaksikan indahnya kota Batu dari ketinggian 50 meter.
Akhiri wisata Anda dengan Wisata Petik Madu, sebuah pengalaman uji adrenalin dengan berfoto
bersama ribuan lebah langsung di tubuh Anda. Anda berani? Tentu ini pengalaman yang tidak
terlupakan.
Paket termasuk:
Penjemputan dengan sepeda motor + bbm + driver (selama 12 jam untuk lokasi terdaftar).
Tiket Masuk lokasi wisata
(+) Harga sudah termasuk
antar jemput pada drop point
guide

(-) Harga Tidak termasuk
hotel
tiket pesawat
tips sopir / guide
tiket objek / atraksi

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. Mohon untuk tepat waktu agar program dapat berjalan lancar

2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Galeri Foto
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