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Quick Hiking
Asyiknya Hiking di Eksotisnya Pacet
Buat kamu yang paling seneng wisata di tempat yang sejuk, dengan pemandangan deretan
perbukitan nan menghijau plus udara yang segar? Terus sambil selfie dengan pemandangan
alam yang alami buat eksis di mendsos? Kalau ok, pilih wisata yang paling hits yaitu Short
Hiking Pacet
Asyiknya Wisata Ini
Kamu bakal diajak mengelilingi kawasan hutan Pacet yang lokasinya berjarak 65 km arah
selatan Surabaya. Pacet adalah salah satu lokasi wisata favorit bagi penggemar pemandangan
alam yang alami. Karena di sini terdapat beberapa spot menarik antara lain deretan
perbukitan yang bejajar, hijaunya hutan pinus sampai aneka jurang yang menantang
adrenalin. Tempatnya belum banyak dikunjungi orang, jadi nggak terlalu rame.
Semua sajian ini seolah menjadi lukisan alam yang sayang buat dilewatkan begitu saja.
Pemandangan yang tersaji di sini konon seperti deretan pegunungan di Swiss yang menghijau.
Coba bayangin kalau kamu lagi selfie sambil hiking di atas puncak pegunungan sambil
menikmati indahnya hutan pinus terus ditampilkan di medsos kamu. Dijamin tempatnya
instagrammable, pasti keren abis!!

Kamu Bakal Dapat
Asyiknya wisata ini semua all in, hanya mulai sekitar Rp 160 ribuan, kamu sudah bisa dianter
ke kawasan wisata Bukit Celaket di Pacet. Lengkap dengan tiket masuk, mobil + driver +
guide dan bisa menikmati indahnya kawasan Pacet dan tempat-tempat cantik lainnya. Plus air
minum
Pelaksanaanya
Buat kamu yang nggak sabar untuk ikut wisata ini, catat tanggalnya. Hanya setiap hari
Minggu. Jam 11 siang dan sampai titik kumpul di Surabaya (Jl. Delta Raya Utara 48) jam 16.00
(4 sore). Kamu bakal hiking dan menikmati asyiknya pegunungan di Pacet yang keren abis.

(+) Harga sudah termasuk
tiket objek / atraksi

(-) Harga Tidak termasuk
tiket pesawat
guide
tips sopir / guide
hotel
antar jemput pada drop point

Informasi lain-lain
1. Menggunakan pakaian dan alas kaki yang nyaman
2. Membawa perlengkapan topi, kacamata, sweater / jaket, lotion sun screen dll ( di musim
panas )

panas )
3. Membawa perlengkapan payung, jaket dll ( di musim hujan )
4. Harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
5. 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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