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Client: Series
Request: Bali Semangat Package 4D//3N
Period: 17 - 20 November 2018
Total: Min. 16 Adult
Market: Domestik
Quotation: Q150/TX/18
Itinerary: Draft 1

Sabtu, 17 November 18 : Jakarta - Denpasar (MM) QG 688 Jakarta - Denpasar 1640 - 1940
 Tiba di Bandara Ngurah Rai dari Jakarta dan bertemu supir kami di area kedatangan. Berjalan bersama sama

dengan membawa bagasi menuju area drop-off zone.
 Anda akan diantar ke Jimbaran untuk menikmati makan malam Nasi Pecel Bu Tinuk.
 Setelah itu, Anda diantar ke Joger untuk berbelanja Oleh-oleh khas Joger.
 Kemudian diantar ke Hotel untuk check in dan beristirahat.

Minggu, 18 November 18 : Tabanan Tour (MP, MS, MM)
 Makan pagi di hotel, Check Out dan bersiap di lobby dengan bagasi untuk menunggu jemputan.
 Pagi ini, Anda akan diantar ke wilayah Penebel, Tabanan untuk berkunjung ke Jatiluwih untuk melihat keindahan

sawah berundak yang menggunakan sistem irigasi tradisional, SUBAK, dengan udara yang sejuk dan ditetapkan
sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO pada tanggal 26 Juli 2012 serta pernah dikunjungi oleh
Barack Obama.

 Setelah itu ajak ke Secret Garden untuk menikmati makan siang, kemudian bisa mengikuti program untuk
mengenal produk kecantikan, Herborist, pengenalan kopi, dan cara menikmati kopi.

 Perjalanan Anda akan dilanjutkan menuju Teman Joger Luwus untuk berbelanja oleh-oleh khas Joger.
 Kemudian Anda akan diajak untuk meenikmati makan malam di Hotel Evitel.
 Kemudian diantar ke Hotel untuk Check in dan beristirahat.

Senin, 19 November 18 : Badung Tour (MP, MS, MM)
 Makan pagi di Hotel dan bersiap di area Lobby Hotel untuk menunggu jemputan.
 Pagi ini Anda akan diantar menuju Tukad Yeh Penet untuk mengikuti aktivitas River Tubing, setelah itu

menikmati makan siang.
 Setelah makan siang Anda akan diantar untuk mengunjungi Sangeh Monkey Forest, kawasan hutan Pala yang

banyak dihuni oleh kera-kera, dan kemudian dilanjutkan ke Green School, sekolah unik yang bangunan
menggunakan bahan-bahan alami dan menyatu dengan alam

 Menikmati makan malam di Warung Lelakut.
 Kemudian diantar kembali ke Hotel untuk bermalam.

Selasa, 20 November 18 : Ubud Tour - Denpasar - Jakarta (MP, MS, MM) QG 683 Denpasar - Jakarta 2020 - 2120
 Makan pagi di Hotel lalu check out dan bersiap di area Lobby Hotel lengkap dengan bagasi untuk menunggu

jemputan.
 Pagi ini Anda akan diantar untuk melakukan Ubud Tour, dengan pertama kali mengunjungi Bukit Tjampuhan,

bukit yang berada di tengah-tengah Ubud dengan pemandangan indah, Setelah itu Anda diajak ke Pasar Senii
terbesar di Ubud yang menjual berbagai barang kesenian.

 Menikmati makan siang dengan sajian Crispy Duck di Restoran Padi Prada.
 Perjalanan Anda akan dilanjutkan dengan mengunjungi Pusat Oleh-oleh Krisna, untuk berbelanja oleh-oleh.
 Menikmati makan malam di Restoran Ayam Betutu Gilimanuk.
 Kemudian Diantar menuju Bandara Ngurah Rai untuk penerbangan kembali ke Jakarta.
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Kondisi & Ketentuan:
1. Harga Paket:

Standard Room di Hotel Liberta, Jl. Petitenget No. 2, Seminyak & Superior Room di The Evitel Resort Ubud, Jl.
Monkey Forest, Ubud atau yang setaraf
 Rp. 4.600.000,- nett / orang (Twin / Triple Sharing)
 Rp. 3.800.000,- nett / orang (Child No Bed, 06 – 12yo)
 Rp. 4.300.000,- nett / orang (Child With Bed, 06 – 12yo)
 Rp. 5.300.000,- nett / orang (Single Occupancy)

2. Paket termasuk:
 Tiket pesawat dari Jakarta - Denpasar - Jakarta dengan Citilink (termasuk bagasi maksimal 15kg) .
 Airport tax di Bandara.
 Penjemputan Bandara Ngurah Rai - Hotel - Bandara Ngurah Rai dan 3 hari tour.
 Transportasi AC, supir merangkap guide, karcis masuk/donasi ke tempat wisata, parkir.
 3 (tiga) malam akomodasi di Hotel Liberta Seminyak dan The Evitel Resort Ubud
 Makan siang/malam sesuai dengan jadwal dan air mineral botol setiap hari.
 PPn 1%

3. Paket tidak termasuk:
 Porter di Bandara/Hotel untuk pribadi.
 Tip untuk supir dan pengeluaran pribadi seperti mini bar, laundry, telpon, dll.
 Biaya tambahan apabila ada perubahan tempat kunjungan oleh peserta tour.

4. Keterangan:
 Pembayaran 50% deposit dilakukan sesuai konfirmasi dari pihak Hotel dan pelunasannya paling lambat

dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum kedatangan.
 Waktu perjalanan yang tercantum di jadwal acara dapat berubah sewaktu-waktu menurut upacara adat dan

tradisi/cuaca setempat.


