
JOGJA (3D2N)

HARI 1 : TRANSFER IN – PRAMBANAN – BREKSI (L/D)
Setibanya di  bandara Adisucipto atau Stasiun Tugu Jogjakarta,  bertemu dengan pemandu kami
yang ramah dan sudah bersiap menjemput anda, kemudian diantar ke restoran lokal untuk makan
siang.  Berlanjut  ke  Candi  Prambanan,  Candi  hindu terbesar  dan  megah,  dibangun oleh dinasti
Sanjaya pada abad ke-IX yang didedikasikan untuk Dewa Siva. Berlanjut ke tebing breksi  untuk
menjelajahi pemandangan indah distrik sleman. Makan malam di restoran lokal setelahnya diantar
ke hotel untuk check-in dan acara program.

HARI 2 : MANGUNAN PINE FOREST – SONGGO LANGIT – JURANG TEMBELAN (B/L/D)
Makan pagi di hotel, berkendara ke hutan pinus Mangunan yang memiliki area seluas 500 hektar,
disini anda akan dibuat lebih menyenangkan dan berbagai fotogenik untuk dibagikan. Anda akan
menemukan sudut  terbaik  untuk  tempat  foto Anda.  Dilanjutkan  ke  Songgo Langit  yang di  sini
didirikan rumah Hobbit dan puncak mengagumkan yang anda lewati dan memiliki jarak 500 meter.
Kemudian dilanjutkan ke Jurang tembelan, tempat yang bagus untuk tempat foto dengan latar
belakang daerah pegunungan dan sungai oyo. Kembali ke kota untuk makan malam dan setelahnya
ke hotel acara bebas.

HARI 3 : WISATA LAVA – BATU HENGE – MERAPI PARK – TRANSFER OUT (B/L)
Sarapan di  hotel,  dilanjutkan ke desa Kinahrejo untuk menjelajahi  gunung merapi yang eksotis
dengan jip yang menampilkan: Stone henge dan Merapi Park. Makan siang di restoran lokal. Siang
harinya diantar menuju ke bandara / stasiun kereta api untuk kembali ke kot masing-masing.

HARGA PER ORANG

Note :
➢ Harga berlaku untuk market domestik dan berlaku di periode low season 2018
➢ Tambahan IDR 400.000 untuk WNA

Harga Termasuk :
➢ Transportasi berAC selama tour
➢ Professional Guide
➢ Akomodasi Hotel 2 malam sesuai pilihan (termasuk makan pagi)
➢ Makan sesuai program
➢ Air mineral 1 botol 600ml setiap hari di kendaraan
➢ Tour and entrance fees ke tempat - tempat wisata yang disebutkan.

3D2N 1 Pax 2 Pax 3-4 Pax 5-8 Pax 9-10 Pax
POP! HOTEL MALIOBORO *2 – Pop Room 3,950,000 2,525,000 2,050,000 1,775,000 1,625,000
TJOKRO STYLE YOGYAKARTA *3 – Superior 4,025,000 2,625,000 2,150,000 1,875,000 1,725,000
SATORIA HOTEL YOGYAKARTA *4 – Superior 4,100,000 2,700,000 2,125,000 1,950,000 1,800,000
GRAND ASTON YOGYAKARTA *5 – Superior 4,325,000 2,925,000 2,450,000 2,175,000 2,025,000



Harga Tidak Termasuk :
➢ Tiket Pesawat / Kereta
➢ Pengeluaran pribadi (Asuransi, Laundry, PPN, Telepon dll)
➢ Tipping untuk guide & supir


