
JOGJA (3D2N)

HARI 1 : TIBA DI YOGYAKARTA – PUNCAK BECICI – HUTAN PINUS – RUMAH HOBBIT (L/D)
Tiba  di  bandara  Adisucipto  atau  stasiun  Tugu,  langsung  menuju  restoran  untuk  makan  siang.  Acara
dilanjutkan ke puncak Becici, sebuah tempat wisata yang sempat menarik perhatian Barack Obama untuk
pergi menikmati sajian pemandangan yang cantik.  Acara dilanjutkan ke hutan pinus Mangunan, dimana
hutan ini memiliki  luas 500 hektar dan menjadi primadona bagi wisatawan asing ataupun mancanegara
untuk berselfie dengan spot –spot yang memang sudah di sediakan disini. Berikutnya kunjungan ke rumah
Hobbit  dan  seribu  batu   Songgo  Langit,  sebuah  tempat  yang  sejuk  yang  menyuguhkan  pemandangan
dengan replica  rumah-rumah  hobbit  dan kalau  memang masih  ada  waktu  bisa  naik  ke  puncak  untuk
melihat pemandangan dari atas. Makan malam di local restaurant.

      
Puncak Becici Hutan Pinus Rumah Hobbit

HARI 2 : BOROBUDUR – MERAPI – MALIOBORO (B/L/D)
Setelah makan pagi di hotel, pergi menuju candi Borobudur, sebuah peninggalan leluhur, warisan budaya
jawa yang masih diwarnai dengan kehidupan masyarakat jawa kuno yang notabene beragama Buddha pada
masa  itu.  Hal  ini  ditunjukan  pada  relief  candi  yang  menggambarkan  kehidupan  pada  zamannya  dan
dibangun pada  abad  ke-8  masehi  oleh  raja  Samaratunga  dari  dinasty  Syailendra.  Makan  siang  di  local
restaurant. Acara dilanjutkan ke desa Kinahrejo dimana kita akan menyaksikan keindahan kreasi Tuhan Alam
Semesta, gunung Merapi. Sebuah gunung yang menyimpan misteri, hal –hal mistis selalu dikaitkan dengan
keberadaannya. Masyarakat Jawa masih mempercayai keterikatan penguasa Merapi, Kerajaan Mataram dan
penguasa laut Selatan. Serta merupakan salah satu gunung yang teraktif di dunia. Acara dilanjutkan ke jalan
Malioboro, satu–satunya jalan yang menjadi Ikonnya kota Yogyakarta. Makan malam di local restaurant.
Kembali ke hotel. Acara bebas.

Candi Borobudur Gunung Merapi Malioboro



HARI 3 : SHOPPING – TRANSFER OUT (B)
Sarapan dan check-out hotel, peserta diberikan free program, siang harinya diantar menuju ke bandara /
stasiun kereta api untuk kembali ke kota masing-masing.

HARGA PER ORANG

Note :
 Harga berlaku untuk market domestik
 Harga berlaku di periode low season 2019

Harga Termasuk :
 Transportasi berAC selama tour
 Professional Driver cum Guide (peserta diatas 5 orang kami akomodasi driver dan 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.

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

3D2N 1 Pax 2 Pax 3-4 Pax 5-8 Pax 9-10 Pax
POP! HOTEL MALIOBORO *2 – Pop Room 3,450,000 2,550,000 1,725,000 1,725,000 1,525,000
TJOKRO STYLE YOGYAKARTA *3 – Superior 3,650,000 2,625,000 1,825,000 1,825,000 1,600,000
GRAND ZURI MALIOBORO *4 – Superior 4,100,000 2,850,000 2,050,000 2,050,000 1,850,000
GRAND ASTON YOGYAKARTA *5 – Superior 4,250,000 2,950,000 2,125,000 2,125,000 1,925,000


