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Paket Tour Bali 7 Hari  

Hari 01. Arrival - Check In  

 Kami akan menjemput anda di Bandara/Hotel. 

 Selanjutnya, kami akan mengantar anda ke Hotel untuk Check In dan beristirahat. 

Hari 02. Watersport – GWK – Beach – Uluwatu (L,D) 

 Setelah sarapan pagi, penjemputan di Lobby Hotel dan melakukan perjalanan wisata sehari penuh. 

 Diawali dengan mengunjungi Pusat Watersport di Tanjung Benoa, Nusa Dua Bali. Banyak 

permainan yang bisa anda pilih disini seperti snorkling, parasailing, diving, dll. (Biaya sendiri) 

 Makan siang di Lokal Restaurant. 

 Perjalanan dilanjutkan ke GWK (Garuda Wisnu Kencana) Patung besar Dewa Wisnu,tempat ini 

memiliki luas 250 hektar.  

 Kemudian kita akan menuju Pantai Pandawa yang terkenal dengan pantai berpasir putih yang 

indah. 

 Mengunjungi Pura Uluwatu, pura diatas tebing dengan view yang sangat menawan. 

 Saatnya makan malam di Pantai Jimbaran yang tersohor dengan aneka seafood dan keindahan 

pantainya. 

 Selanjutnya, kami akan mengantar anda ke Hotel untuk beristirahat. 

Hari 03. Bedugul  - Tanah Lot Tour (L,D) 

 Setelah sarapan pagi, penjemputan di Lobby Hotel dan melakukan perjalanan wisata sehari penuh. 

 Kita mengawali perjalanan dengan mengunjungi Taman Ayun yg merupakan peninggalan Kerajaan 

Mengwi.  

 Menuju Bedugul dan Pura Ulun Danu serta menikmati pemandangan Danau Beratan.  

 Makan siang di Lokal Restaurant.  

 Tanah Lot, dimana tempat ini terkenal karena keberadaan pura di tengah laut dan pemandangan 

sunsetnya yang eksotis. 

 Menikmati makan malam di Lokal Restaurant. 

 Selanjutnya kami akan mengantar anda ke Hotel untuk beristirahat. 
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Hari 04. Penglipuran – Kintamani Tour (L,D) 

 Setelah sarapan pagi, penjemputan di Lobby Hotel dan melakukan perjalanan wisata sehari penuh. 

 Desa Penglipuran, Desa adat bali yang sangat kental dengan kerukunan dan kebersamaan mereka. 

 Menuju Kintamani, anda bisa melihat keindahan Gunung Volcano Batur beserta danaunya. 

 Menikmati makan siang di Lokal Restaurant dengan view Gunung dan Danau Batur 

 Wisata Agricultural, anda bisa melihat secara langsung proses pembuatan Kopi Luwak, Kopi Arabika 

dan Kopi Bali 

 Tirta Empul, Pura suci tempat persembahyangan umat Hindu di Bali. Disini anda juga menemukan 

mata air suci, dan masyarakat Hindu serta tamu bisa melakukan permandian suci disini. 

 Makan malam di Lokal Restaurant. 

 Selanjutnya kami akan mengantar anda ke Hotel untuk beristirahat. 

Hari 05. Besakih Tour (L,D) 

 Setelah sarapan pagi di Hotel, kami akan menjemput anda untuk menjalani Tour sehari penuh.  

 Diawali Shopping oleh-oleh khas Bali. 

 Dilanjutkan menuju Bukit Jambul  

 Makan siang di Local Resto 

 Pura Besakih merupakan Pura terbesar di Bali bahkan di Indonesia 

 Menuju Goa Lawah yang merupakan Goa yang dihuni oleh ribuan kelelawar dan terdapat beberapa 

pura suci di dalam goa 

 Selanjutnya kita akan menikmati makan malam di Local Resto.  

 Setelah makan malam kami langsung menghantar anda ke Hotel untuk beristirahat. 
 

Hari 06. Lovina Dolphin Tour (L) 

 Kami akan menjemput anda jam 03.00 di Hotel. 

 Tiba di Lovina kurang lebih jam 06.00 pagi, dan langsung melihat Dolphin di laut lepas Lovina. 

 Setelah itu menuju ke Air Panas Banjar dan sarapan pagi disini. 

 Menuju Wanagiri Hidden Hill yang menawarkan pemandangan gunung yang sangat cantik serta 

spot foto yang natural dengan memanfaatkan kayu yang dibentuk seperti kapal. 

 Menikmati makan siang di Lokal Restaurant. 

 Kembali ke Hotel dan selamat Beristirahat 

Hari 07. Check Out - Transfer Out  

 Setelah sarapan dan proses Check Out, kami akan menjemput anda di Lobby Hotel.  

 Selanjutnya kami akan mengantar anda ke Bandara untuk tujuan selanjutnya. Terimakasih sudah 

mengunjungi Bali. 
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HARGA PER ORANG  

Jumlah Peserta Harga 

2 Orang 2.878.000 

3 Orang 2.395.000 

4 Orang 2.153.000 

5 Orang 2.008.000 

6 Orang 1.937.000 

7 Orang 2.050.000 

8 Orang 1.966.000 

9 Orang 1.901.000 

10 Orang 1.848.000 

Keterangan:  

 Paket sudah termasuk : Mobil ber-AC, BBM, Sopir / Guide, tiket parkir dan donasi, tiket masuk 
obyek wisata, makan siang 5x  dan makan malam 4x, air mineral selama perjalanan. 

 Paket tidak termasuk : Tiket Pesawat, Airport Tax, Hotel, Tiket Permainan, Tipping dan Pengeluaran 
Pribadi. 

 Harga diatas per orang minimal untuk 2 – 10 orang 
 Dapatkan harga spesial untuk peserta lebih dari 10 orang 
 B : Breakfast, L : Lunch, D : Dinner 
 Harga berlaku hingga 31 Maret 2019 


