DATING DENGAN MODEL BULE
GANTENG & CANTIK
ID : 2397
1 Hari 0 Malam
Jawa Timur
Itinerary
Dating Asyik dengan Model Bule
Dating dengan Model Bule Ganteng & Cantik
Pengalaman Seru dan Bikin Deg-degan
Tanggal 2 Desember 2017 - Jam 20.00 WIB- di Roof Top Mid Town Hotel
(Untuk Pemesanan, Pilih Tanggal 2 Desember pada kolom tanggal)
Hi all, kita punya paket wisata yang paling seru, yaitu Dating dengan Bule Ganteng dan Cantik. Ini
bukan bule sembarang bule, dijamin kereen abis, karena kamu nggak sekedar diajak foto, tapi juga
menikmati banyak hal menarik bersama mereka. Yang cowok, Marvin bule Irlandia, seorang guru
bahasa Inggris yang begitu mencintai Indonesia. Orangnya ganteng, body-nya keren, ramah sekaligus
asyik diajak ngobrol bahasa Inggris dan senang berbahasa Indonesia. Yang cewek, Martina, model asal
Perancis yang cantik dan seksi. Keduanya sudah pasti ramah dan siap diajak ngomongin apa aja, mulai
travel, soal belanja, makanan Indonesia. Ssst keduanya masih jomblo lho, jadi siapa tahu jodoh..........
Yang Bakal Kamu Dapatkan
Kesempatan dating romantis selama 3 jam bersama bule di hotel berbintang dengan suasana yang
romantis. Kamu bakal menikmati dating romantis di rooftop pool dengan pemandangan kota dan
gedung pencakar langit yang sempurna. Kamu juga bebas membawa koleksi fashionmu, buat bikin
foto terbaik dengan si bule yang wajahnya ganteng dan cantik. Setelah puas berfoto dengan si bule,
kamu bisa upload dan eksis di media sosialmu, biar makin hits. Akhiri sesi fotomu dengan jamuan lezat
untuk menambah keakraban dengan teman barumu.
Biayanya Cukup Terjangkau
Biaya cukup terjangkau hanya 200 ribu.Itu sudah termasuk sesi fotodan makan malam bareng di hotel
berbintang selama 3 jam dengan pemandangan yang luar biasa plus jamuan makan yang romantis
dengan para bule yang cantik dan ganteng idolamu.

(+) Harga sudah termasuk
tiket objek / atraksi

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

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 )
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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