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Client: To be advised
Request: Colourful North Bali 4Days/3Nights
Period: 01 April – 30 November 2018
Total: Min. 02 Adult
Market: Domestik
Quotation: Q236/TX/17
Itinerary: Draft 4

Day 1 : Kota Asal - Denpasar – Singaraja (MS, MM)
 Tiba di Bandara Ngurah Rai (jadwal kedatangan paling telat jam 12.00wita) dan bertemu supir kami di area

kedatangan. Berjalan bersama sama dengan membawa bagasi menuju area drop-off zone.
 Anda akan diantar untuk menikmati makan siang di Warung Lembongan.
 Setelah selesai makan siang, Anda akan diantar ke daerah Singaraja (perjalanan +/- 3,5 Jam).
 Beristirahat untuk menikmati makan malam di Ayam Bakar Taliwang, Bedugul, perjalanan Anda dilanjutkan

menuju ke Singaraja.
 Setibanya di Singaraja, Anda akan diantar ke hotel untuk Check In dan beristirahat.

Day 2: Banjar - Pedawa (MP, MS, -)
 Makan pagi di Hotel dan menikmati fasilitas hotel sampai waktunya Anda dijemput.
 Acara pagi ini, Anda akan diantar ke wilayah Barat kota Singaraja. Pertama kali, Anda akan diajak untuk

menikmati makan tradisional yaitu Sudang Lepet dan Jukut Undis di Warung Nasi Ibu Nyoman.
 Setelah makan siang, Anda akan diajak untuk mengunjungi Air Panas Banjar yang memiliki 3 Kolam. Kemudian,

Anda akan diantar menuju Brahmavihara Arama Banjar merupakan tempat peribadahan Agama Buddha
terbesar di Singaraja yang tata caranya berbaur dengan budaya lokal.

 Perjalanan Anda dilanjutkan ke Desa Pedawa yang terkenal dengan Kubu Hobbit, yaitu replika rumah Hobbit dari
serial The Lord of The Rings dan berfoto-foto. Selain itu, Anda juga dapat menikmati Kopi khas setempat yaitu
Kopi Moola Pedawa dan Jaje Lak-lak.

 Kemudian Anda akan diantar menuju Krisna Funtastic Land, untuk bermain permaianan yang ada di sana
(permainan dengan biaya sendiri Estimasi per permainan adalah IDR 20,000/orang dan makan malam
dengan biaya sendiri)

 Anda diantar kembali ke hotel untuk beristirahat.

Day 3 : Bengkala – Yeh Sani – Sembangan (MP, MS, MM)
 Makan pagi di hotel lalu bersiap di Lobby hotel untuk menunggu jemputan.
 Pagi ini, perjalananan Anda akan menuju ke wilayah timur dari kota Singaraja. Pertama kali, Anda akan diajak ke

Desa Bengkala. Desa unik ini dikenal dengan nama Desa Kolok yang berarti Desa Bisu Tuli yang merupakan
salah satu dari 4 Desa Kolok yang ada di dunia. Semua penduduknya menggunakan bahasa isyarat untuk
berkomunikasi sehari-hari.

 Menikmati makan siang di Warung Pesisi, Yeh Sanih.
 Setelah makan siang, Anda akan diajak ke GOMAS (GOa Maria Air Sanih), kemudian bersantai atau berenang di

kolam Yeh Sani merupakan kolam alami yang airnya, konon kabarnya, berasal dari aliran sungai bawah tanah
yang mengalir dari Danau Batur, selain itu juga dapat menikmati keindahan Pantai yang berada persis di
depannya.

 Perjalanan Anda dilanjutkan ke Desa Sembangan untuk melihat keindahan Air Terjun Aling – Aling (permainan
dengan biaya sendiri, seperti Jumping IDR 125,000/orang), setelah itu Anda akan diajak untuk melihat
keindahan Pura Beji, merupakan pura tempat penyembahan Dewi Sri dan juga Anda bisa melihat keindahan seni
ukir khas Buleleng yang ada di setiap Pura

 Makan malam Anda dengan sajian Seafood di Restoran Tanjung Alam.
 Kemudian diantar kembali ke Hotel untuk bermalam.
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Day 4 : Pantai Lovina – Wanagiri - Denpasar (MP, MS, MM)
 Kira-kira jam 06.00wita Anda akan diajak melihat Lumba-Lumba di laut lepas dengan mempergunakan perahu

motor.
 Kemudian kembali ke Hotel untuk membersihkan diri.
 Makan pagi di Hotel lalu bersiap di area lobby Hotel untuk menununggu jemputan.
 Perjalanan Anda pada pagi hari ini mengunjungi Desa Wanagiri untuk melihat keindahan pemandangan, berfoto-

foto kekinian kemudian diantar ke Bali Handara Golf and Resort untuk berfoto-foto.
 Menikmati makan siang di Restoran Mentari.
 Kemudian Anda akan diantar untuk berbelanja Oleh-oleh di Krisna, Pusat Oleh-oleh khas Bali dan makan malam

di Ayam Betutu Gilimanuk (jadwal keberangkatan di atas jam 2000).

Kondisi & Ketentuan:
1. Harga Paket:

Dolphin Suite di Melka Hotel, Jl. Raya Kalibukbuk, Lovina atau yang setaraf
 Rp. 3.989.000,- nett/ orang dewasa (twin sharing)
 Rp. 4.669.000,- nett/ orang dewasa (single occupancy)

Standard Room di Aditya Lovina, Kawasan Pantai Lovina, Jl. Raya Singaraja - Seririt, Kali Asem, Lovina atau yang
setaraf
 Rp. 3.909.000,- nett/ orang dewasa (twin sharing)
 Rp. 4.519.000,- nett/ orang dewasa (single occupancy)

Superior Room di Puri Saron Baruna Beach Cottages, Jl. Seririt - Singaraja, Lovina atau yang setaraf
 Rp. 3.989.000,- nett/ orang dewasa (twin sharing)
 Rp. 4.669.000,- nett/ orang dewasa (single occupancy)

Superior Room di Aneka Lovina Villas & Spa, Jl. Raya Kalibukbuk, Lovina atau yang setaraf
 Rp. 4.139.000,- nett/ orang dewasa (twin sharing)
 Rp. 4.969.000,- nett/ orang dewasa (single occupancy)

2. Paket termasuk:
 3 (tiga) malam akomodasi di Hotel pilihan termasuk makan pagi
 Transportasi AC dengan supir merangkap guide, karcis masuk/donasi dan parkir.
 Makan siang/malam sesuai dengan jadwal dan air mineral botol setiap hari.

2. Paket tidak termasuk:
 Tiket pesawat dari Kota Asal - Denpasar - Kota Asal.
 Airport tax/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.
 High Season Surcharge:

1. Hotel Melka: IDR 100,000 (11 – 19 Juni & Juli – Agustus 2018)
2. Hotel Aditya: IDR 75,000 (Juli – September 2018 & November 2018 – Januari 2019)
3. Hotel Puri Saron: IDR 150,000 (Juli - September 2018)
4. Hotel Aneka: IDR 75,000 (Juli - Agustus 2018)

3. 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.

TX Travel Bali


