
 
 

4D BALI DREAM TOUR - PRIVATE 
Valid until 31 Maret 2022 

(Subject to Surcharge during Peak Period) 

Hari 1 : Tiba di Bali 

Dijemput saat tiba di bandara. Kemudian langsung tour melihat keindahan Warisan Budaya Dunia 
oleh UNESCO di Jatiluwih berupa pemandangan persawahan yang sangat indah.Perjalanan dilanjutkan 

ke Bedugul untuk melihat obyek wisata Bloom Garden yang memiliki banyak spot yang menarik dan 
istagramable untuk photo-photo. Kemudian menuju Ulun Danu Bedugul yang merupakan sebuah 
pura yang dibangun di tepi Danau Beratan yang sangat indah. Photo stop juga bisa dilakukan di Gate 

Bali Handara yang sudah terkenal sebagai salah satu tempat untuk berphoto (donasi tidak termasuk). 
Terakhir menuju Obyek Wisata Tanah Lot yang sudah sangat terkenal akan keindahannya, 
pemandangan akan lebih indah saat matahari terbenam dan cuaca cerah.Sore hari diantar ke hotel. 

 

Hari 2 : Bali Tour (MP) 

Pagi hari dijemput di hotel untuk tour, pertama-tama mengunjungi Desa Penglipuran, satu desa 
tradisional yang sangat terkenal karena keunikan dan keindahannya. Kemudian menuju Kintamani 
untuk melihat keindahan Gunung dan Danau Batur. Perjalanan di lanjutkan menuju  Tegallalang 

yang terkenal akan keindahan persawahan dan spot menarik/istagramable untuk photo-photo dan 
ayunan (dengan biaya tambahan). Terakhir menuju ke Ubud untuk mengunjungi Pasar Seni Ubud 
dan IstanaRaja Ubud “Puri Ubud” dan Pura Saraswati Ubud. Kembali ke hotel pada sore hari. 

 

Hari 3 : Bali Tour (MP) 

Pagi hari dijemput untuk menuju Pantai Tajung Benoa yang terkenal sebagai pusat rekreasi. Program 
termasuk satu kali banana boat, permainan air lainnya juga tersedia seperti parasaling, flyfish, jetsky, 
scuba dive dan lain lain dengan biaya tambahan. Perjalanan dilanjutkan melihat beberapa Pantai 

Selatan Bali yang indah terkenal, seperi Pantai Pendawa, Pantai Melasti, Uluwatu, Pantai Padang- 
Padang dan Dreamland. Sore hari kembali ke hotel 

 

Hari 4 : Meninggalkan Bali 
Acara bebas di hotel, dijemput untuk diantar ke bandara. Singgah belanja oleh oleh sebelum sampai di 

bandara. Acara selesai. 
 

HARGA PER ORANG DALAM IDR . Cicilan Mandiri 3 bulan , 0% 
HOTEL MIN 2 MIN 3 MIN 4 

Zia Kuta 3* 1.739K 1.540K 1.460K 

*(487K) 

Eden Kuta 4* 1.777K 1.578K 1.497K 

Holiday Inn Baruna Kuta 5* 2.233K 2.035K 1.954K 

Semua Harga Bisa di Cicil dengan Mandiri Card Harga dapat berubah sewaktu-waktu 

HARGA TERMASUK : 

- Akomodasi 3 malam di hotel pilihan termasuk santap pagi 
- Mobil pariwisata ber AC termasuk driver sebagai pemandu wisata 

- Semua ticket masuk dan parkir (sesuai acara perjalanan) 

- Air mineral botol (1 botol) sehari 

HARGA TIDAK TERMASUK : 
- Tiket Pesawat Udara 
- Makan Siang & Malam , Pengeluaran pribadi 

- Tip untuk driver 

PROMO TRAVEL FAIR 

Harga Mulai : 400rb an 

Cicilan Mandiri 3 Bulan , 0% 



- Hal lain yang tidak disebutkan dalam harga termasuk 
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