
Paket Wisata 4 hari 3 malam Edisi Tahun Baru 

Paket Wisata Edisi Tahun Baru Option B 

Paket Tour di Bali edisi Tahun Baru, paket ini sangat cocok bagi anda yang ingin 
menghabiskan liburan tahun baru di Bali bersama keluarga atau kerabat. Rute 
perjalanan dari paket ini juga akan mengunjungi tempat-tempat menarik di Bali yang 
banyak dikunjungi oleh wisatawan. 

Hari 1 : Airport - Hotel  

Sesampainya Anda di Bali, Anda akan kami jemput di Airport dengan kalungan bunga 
dan welcome drink dan kami antar menuju Hotel untuk beristirahat. 

Hari 2 : Tanjung Benoa - Uluwatu (B,L,D) 

Setelah makan pagi, kemudian anda akan diajak mengunjungi Tanjung Benoa untuk 
bermain water sport ( Free satu kali Banana Boat). Setalah itu anda akan kami ajak 
untuk mengunjungi Pantai Pandawa pantai yg masih perawan, destinasi terbaru di 
Pulau Bali. Makan siang di The Beranda’s Restaurant. Setelah makan anda akan diajak 
mengunjungi Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) . Tujuan selanjutnya adalah Pura 
Uluwatu sambil melihat sunset yang menakjubkan . Makan malam di Jimbaran (sea 
Food restaurant), lalu anda diantar kembali ke hotel untuk beristirahat. 

Hari 3 : Bedugul - Tanah Lot (B,L,D) 

Setelah sarapan anda akan kami jemput untuk mengikuti tour sehari penuh. Pertama 
anda akan diajak menuju Taman Ayun yang merupakan pura peninggalan Kerajaan 
Mengwi, dilanjutkan menuju Joger yang merupakan pabrik kata-kata. Menuju Bedugul 
untuk melihat keindahan Pura Ulun Danu yang seperti terapung diatas Danau Beratan . 
Setelah itu diajak makan siang di Mentari Restaurant sambil menyaksikan indahnya 
panorama Danau Beratan, kemudian menuju Tanah Lot menikmati indahnya panorama 
sunset. Makan malam di Local Restaurant, kemudian anda diantar menuju hotel untuk 
beristirahat. 

Hari 4 : Hotel - Krisna - Airport (B) 

Acara bebas hingga tiba waktunya check out Hotel. Sebelum menuju airport anda akan 
diajak ke Krisna Bali yang merupakan pusat oleh-oleh terbesar di Bali,  setelah itu anda 
akan diantar menuju Airport untuk tujuan selanjutnya. 

 

 



 

Harga Spesial Kami Perorangan (minimal 2 orang) : 

Menginap di MaxOne Legian Hotel : Rp. 2.091.000/orang 
menginap di Siesta Legian Hotel : Rp. 2.106.000/orang 
Menginap di Primebiz Kuta Hotel : Rp. 2.076.000/orang 

 

Paket Wisata 4 hari 3 malam Edisi Tahun Baru (B) Termasuk : 

 Airport transfer 
 Supir/Guide berpengalaman 
 Mobil nyaman ber-AC BBM 
 Asuransi perjalanan 
 Kalungan bunga 
 Air mineral selama tour 
 Tiket parkir 
 Free 1x Banana Boat 
 Tiket masuk objek wisata 
 Makan pagi, siang, malam sesuai program 
 Voucher menginap selama 3 malam di Hotel (sesuai pilihan) 
 21% Tax & Service 
 Free Wi-fi 

Paket Wisata 4 hari 3 malam Edisi Tahun Baru (B) Tidak Termasuk : 

 Tiket Pesawat 
 Airport Tax 
 Pengeluaran pribadi 
 Tipping 

 


