PHOTOSHOOT DENGAN MODEL
BULE GANTENG-CANTIK
ID : 2428
1 Hari 0 Malam
Jawa Timur
Itinerary
Hari Ke 1
10:11:23
Photoshoot dengan Bule
Puaskan Hasrat Foto dengan Pemandangan
(Untuk Pemesanan Pilih Tanggal 2 Desember 2017)
Hi photo lover, tanggal 2 Desember 2017 di Rooftop Midtown Hotel Surabaya, Marvel City, jam
3 sampai 6 Sore, bakal ada event seru, yaitu yaitu foto dengan para bule ganteng dan cantik.
Kamu bakal diajak memuaskan hobi fotografi dengan suasana yang fun, meriah tapi tetap
ekslusif. 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. Sedangkan yang cewek adalah Martyna, bule asal
Perancis senang dengan budaya Indonesia. Sosoknya cantik, ramah, hobi travel dan
menyenangi makanan Indonesia. Mereka bakal jadi model terbaik untuk foto dengan berbagai
pose.
Yang Bakal Kamu Dapatkan
Sesi foto selama 3 jam dengan setting tempat terbaik, yaitu di rooftop hotel berbintang di
Surabaya. Bayangin sesi foto dengan bule ganteng dan cantik, dengan setting pemandangan
kota di atas lantai 28 atau sudut lounge dan kolam renang yang eksotis. Kamu tentu bakal
menambah pengalaman untuk menjadi fotografer dengan model para model bule di tempat
terbaik. Asyiknya lagi kamu bebas berekspresi dengan gaya foto model bule favoritmu.
Biayanya Pas Di Kantong
Biaya cukup terjangkau hanya 150.ribu.Itu sudah termasuk sesi foto di hotel berbintang
selama 3 jam dengan pemandangan yang luar biasa plus jamuan snack bersama para bule
yang cantik dan ganteng idolamu.
(+) Harga sudah termasuk
tiket objek / atraksi
hotel

(-) Harga Tidak termasuk
tiket pesawat
guide
tips sopir / guide
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 )
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. Mohon untuk tepat waktu agar program dapat berjalan lancar
2. Sediakan uang pecahan kecil untuk memudahkan pembayaran.
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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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