WISATA BACKPACKER KEDIRI - 4
WISATA DENGAN OJEK
ID : 2118
1 Hari 0 Malam
Jawa Timur
Itinerary
Kediri
<â€¢ Tempat Penjemputan : Stasiun/Terminal Kediri
â€¢ Setelah dijemput, oleh team ojeg dari team kami, Anda akan menyusuri beberapa tempat antara
lain:
â€¢ Kampung Inggris Pare: Namun julukan yang diberikan pada kampung ini juga bukan tanpa alasan.
Karena memang konon ceritanya di kampung ini semua orang berbicara bahasa Inggris. Tapi bukan
karena bahasa Inggris adalah native language (bahasa asli) mereka. Melainkan lebih karena banyak
orang yang bisa berbicara bahasa Inggris disana. Anda akan melihat suasana belajar mengajar di sana.
Rasakan pengalaman sehari berbicara bahasa Inggris di lingkungan yang nyaman
â€¢ Candi Surawana: Candi yang mirip dengan candi di Dieng, peninggalan abad 14, ornamen yang
cantik bisa digunakan sebagai obyek foto
â€¢ Simpang 5 Gumul: Monumen yang mirip dengan Arc de triomph Paris, cocok untuk obyek selfie
(+) Harga sudah termasuk
guide
tips sopir / guide
tiket objek / atraksi

(-) Harga Tidak termasuk
hotel
tiket pesawat
antar jemput pada drop point

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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