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Hari 1 L, D
KETIBAAN DI NGURAH RAI AIRPORT
Tiba di bandara Anda akan di jemput oleh guide dan langsung diajak mengunjungi Pantai Pandawa – pantai yang
memiliki 2 tebing besar dimana salah satu sisinya terdapat pahatan lima patung pandawa dan kunti, Blue Point – dikenal
dengan nama Suluban dengan 2 warna air yang jernih, Pantai Melasti – salah satu pantai yang letaknya di bawah bukit
kapur dengan panorama yang indah, Kuil Uluwatu – sebuah kuil Hindu yang letaknya di ujiung sebuah tebing dan
merupakan salah satu kuil tertua di Indonesia, kemudian Anda akan diantar makan malam di Jimbaran sambil menikmati
keindahan matahari terbenam ( jika cuaca memungkinkan ). Setelah itu Anda akan diantar menuju hote untuk
beristirahat.

Hari 2 B, L, D
BALI FULLDAY TOUR
Setelah sarapan pagi, Anda akan diajak menuju Desa Panglipuran yang sudah sangat terkenal, Kintamani – sebuah
kawasan wisata yang berada di kabupaten Bangli dengan pemandangan gunung dan danau yang indah, Tegallalang –
terletak di kabupaten Gianyar dengan pemandangan sawah bertingkat yang indah, kemudian perjalanan Anda akan
dilanjutkan menuju Ubud untuk mengunjungi Puri Ubud – dikenal juga dengan nama Puri Saren Agung merupakan
sebuah istana sebagai pusat pemerintahan kerajaan yang berkuasa pada masanya dan masih terawat hingga saat
ini, Pasar Seni Ubud, Pura Saraswati. Setelah itu Anda akan diantar kembali ke hotel dan beristirahat.

Hari 3 B
TRANSFER KE AIRPORT NGURAH RAI
Hari ini setelah santap pagi, Anda akan diajak menuju Seminyak Area dan diberikan acara bebas hingga waktunya menju
Bandara untuk penerbangan kembali ke kota tujuan. Perjalanan selesai dan sampai jumpa di Tour AVIA selanjutnya.
Semoga perjalanan ini memberi kesan yang baik dan menyenangkan untuk Anda.

day

Price*
ZIA KUTA (*3)
Adult Twin Share

Single Supplement

IDR

IDR

1,590,000

590,000
EDEN KUTA (*4)

Adult Twin Share

Single Supplement

IDR

IDR

1,790,000

590,000

* Harga dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya
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Harga Tidak Termasuk

Terms and Conditions

