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LIBURAN SERU JOGJA 

3 Hari 2 Malam 

HARI 1  

WELCOME TO JOGJA – MUSEUM HOJ – PANTAI PARANGTRITIS/CEMORO 

SEWU  
• Penjemputan di Stasiun  

• Makan siang di lokal resto  

• Mengunjungi obyek wisata yang menyimpan peninggalan budaya dan sejarah 

Kerajaan Mataram di Museum History Of Java  

 

• Mengunjungi obyek wisata pantai dengan keindahan sunset nya, yaitu Pantai 

Parangtritis atau Pantai Cemoro Sewu dengan keeksotisan hutan cemara di pinggir 

pantainya  

 
 

• Makan malam di lokal resto  

• Chek in hotel, free program  

• Dengan catatan kedatangan siang  
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HARI 2  

BOROBUDUR – PRAMBANAN  
• Makan pagi di Hotel,  

• Menuju Magelang  

• Mengunjungi bangunan warisan budaya dunia dan pernah menjadi salah satu 

dari tujuh keajaiban dunia yaitu Candi Borobudur.  

 

• Makan Siang di lokal resto  

• Kembali ke Yogyakarta  

• Apabila anda pernah mendengar kisah legenda mengenai Nyai Roro Jonggrang 

dan Raden Bandung Bandawasa yang berkisah mengenai 1000 candi, maka kali ini 

anda akan kami ajak mengunjungi obyek wisata yang berkaitan dengan kisah 

tersebut, yaitu Candi Prambanan,  

 

• Makan malam di lokal resto  

• Jalan – jalan menyusuri setiap sudut pusat kota jogja yang penuh kenangan di 

Jalan Malioboro. anda akan merasakan kesan berlibur di Jogja yang sebenarnya . 

 

• Kembali ke hotel, istirahat,  
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HARI 3  

KERATON - TAMANSARI - SHOPPING TOUR - TRANSFER OUT  
• Makan pagi di hotel dan proses check out  

• Mengunjungi Keraton Yogyakarta yang memiliki arsitektur Jawa dan 

merupakan tempat tinggat keluarga raja hingga sekarang, bangunan Keraton ini 

berada di jantung Kota Yogyakarta  

 

• Dilanjutkan mengunjungi Istana Air Tamansari, yang dahulu pada masa 

kejayaan kerajaan Mataram dijadikan sebagai taman apung buatan untuk taman 

pemandian keluarga raja  

 

• Makan siang di lokal resto  

• Shopping tour / pusat oleh-oleh 

• Pengantaran menuju Stasiun / Bandara,  

• Trip selesai... Sampai jumpa pada trip selanjutnya  
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Harga Termasuk:  

• Akomodasi menginap 2 malam di hotel pilihan  

• Makan pagi 2x di hotel pada hari ke 2, 3  

• Makan siang 3x di lokal resto pada hari ke 1,2,3  

• Makan malam 2x di lokal resto pada hari ke 1, 2  

• Transportasi 1 Unit Microbus AC nyaman  

• Tiket masuk obyek wisata sesuai program  

• Air Mineral 600ml 1 botol per hari  

• Snack box 1x  

 

Harga BelumTermasuk:  

• Tiket Pesawat / Kereta PP  

• Porter / Airport Handling  

• Pengeluaran Pribadi  

• Biaya yang tidak tercantum dalam paket / fasilitas  

 

  

 - Kategori anak-anak adalah rentang usia 2 – 6 tahun, dengan ketentuan harga berikut  

 o Sekamar dengan orang tua (1 dewasa + 1 anak) dihitung 100%  

 o Sekamar dengan orang tua (2 dewasa + 1 anak) tambah extra bed dihitung 75%  

 o Sekamar dengan orang tua (2 dewasa + 1 anak) tanpa extra bed dihitung 50%  

 o Maksimal 1 anak sekamar dengan orang tua dengan penambahan 1 extra bed  

 o Bayi / infant (0 – 24 bulan) tidak dikenakan biaya  

 o  

  

 

 


