Paket Rombongan Wisata di bali 3 hari 2 malam
Paket ini sangat cocok untuk keluarga dan rombongan yang ingin berlibur
di Bali (minimum 20 orang). Rute perjalanan dari paket ini juga akan
mengunjungi obyek wisata yang terkenal di Bali yang banyak dikunjungi oleh
wisatawan. Booking Sekarang dan Dapatkan Free Gift nya, Slot
Terbatas !

Hari 1 : GWK - Uluwatu Sunset Tour(L,D)
Sesampainya anda di Bali, anda akan kami jemput di Airport, dan disambut dengan
kalungan bunga. Kemudian diajak menuju Patung GWK (Garuda Wisnu
Kencana) kemudian makan siang di The Beranda's Restaurant sembari menikmati
pemandangan dari Patung Garuda Wisnu Kencana. Selanjutnya mengunjungi Pura
Uluwatu, pura yang berada di atas tebing sangat cocok untuk menikmati indahnya sunset
di Pulau Bali. Makan malam akan dihidangkan di Pantai Jimbaran dengan menu
makanan seafood yang fresh. Selanjutnya akan diantarkan menuju hotel untuk check in
dan beristirahat.

Hari 2 : Bedugul - Tanah Lot (B,L,D)
Setelah makan pagi, anda akan kami jemput untuk mengikuti tour sehari penuh. Tujuan
pertama akan di ajak mengunjungi Pura Taman Ayun, pura peninggalan kerajaan
Mengwi. Selanjutnya akan kami ajak untuk mengunjungi Pura Ulun Danu, pura yang
berada di tengah Danau Beratan (Pura yang menjadi ikon pulau Bali). Makan siang akan
dihidangkan di Mentari Restaurant dengan buffet menu. Tujuan selanjutnya adalah Pura
Tanah Lot, pura yang berada di tengah laut, tempat yang sangat cocok untuk melihat
sunset yang indah di Pulau Bali. Makan malam di Lokal Restaurant. Setelah itu
menuju Krisna Bali yang merupakan pusat oleh-oleh terbesar di Bali. Kembali ke Hotel
untuk beristirahat.

Hari 3 : Check Out - Airport (B)
Acara bebas hingga tiba waktunya check out Hotel (sebelum pukul 12.000 WITA),
kemudian anda akan diantar menuju Airport untuk tujuan selanjutnya

Harga spesial kami (minimum 20 orang) : Rp.
1.100.000/orang
Keterangan :
Menginap di MaxOne Legian Hotel : Rp. 1.100.000 / orang
Menginap di Siesta Legian Hotel : Rp. 1.110.000 / orang
Menginap di Primebiz Kuta Hotel : Rp. 1.195.000 / orang
Menginap di J.Boutique Hotel : Rp. 1.220.000 / orang

Paket Wisata 3 Hari 2 Malam Edisi Rombongan Termasuk :











Airport transfer
Supir dan Guide berpengalaman
Bus nyaman ber-AC BBM
Kalungan bunga saat kedatangan
Air mineral selama tour
Tiket parkir
Tiket masuk objek wisata
Makan pagi, siang dan malam sesuai program
Voucher menginap selama 2 malam di Hotel sesuai pilihan anda
21% Tax & Service

Paket Wisata 3 Hari 2 Malam Edisi Rombongan Tidak Termasuk :





Tiket pesawat
Airport tax
Pengeluaran pribadi
Tipping

Keterangan :
o
o
o
o

o

Harga dapat berubah berdasarkan MUSIM (HIGH & PEAK SEASON)
Akan dikenakan Compulsory Dinner (makan malam wajib) pada season tertentu
Harga diatas merupakan harga Dewasa
Anak – anak (3 – 12 tahun) dikenakan harga 75% dari harga dewasa (Extra Bed)
atau 50% dari harga dewasa (tanpa Extra Bed) Bayi (0 – 2 tahun) tidak dikenakan
biaya alias FREE OF CHARGE
PRIVATE TOUR (tidak digabung dengan tamu yang lain)

Group Galery

Hubungi PT. Wisata Bali Sempurna :







Telp. : (0361)3700270
WA : 087800108800 (XL)
Simpati : 081353714033
ID LINE : @wisatabalisempurna (dengan @)
Pin BB : 5EBFC494
E-mail : sales@wisata-bali.com

