OPEN TRIP SUNRISE BROMO START
SURABAYA
ID : 2931
1 Hari 0 Malam
Jawa Timur
Itinerary
Hari ke 1
22:00:00 Kumpul, Cek kesiapan dan berangkat ke Sukapura dari Surabaya (start point Stasiun
Gubeng Baru)
Hari ke 2
02:00:00 Sampai di drop point/ Jeep point Sukapura. Silahkan prepare, jangan lupa siapkan
jaket, syal, sarung tangan, topi dan masker. Bakal dingin bangett..
02:30:00 Cuss,, kita berangkat menggunakan jeep ke Penanjakan untuk menikmati sunrise
04:00:00 Sampai di penanjakan 1 untuk menikmati sunrise. Sambil nunggu sapaan hangat
sang mentari jangan lupa siapin kameranya :)
06:00:00 Menikmati indah nya pesona kawah bromo, pura Luhur Poten dan gunung Batok
08:00:00 Giliran lambaian padang savana, bukit teletubbies dan hamparan luas pasir berbisik
yang memanjakan mata.
09:00:00 Bertolak kembali ke Jeep point Sukapura
10:30:00 Prepare sejenak untuk kembali ke Surabaya
11:00:00 Daaan kita balik ke Surabaya :) . Sampai ketemu di trip berikutnya yaa... ^ ^
(+) Harga sudah termasuk

(-) Harga Tidak termasuk

makan pagi
antar jemput pada drop point
Tiket Masuk Lokasi
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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