Paket Wisata Bandung IQHOLIDAY TOUR & TRAVEL
Paket Wisata Bandung disebut juga Kota Kembang atau
Paris van Java ini selalu menjadi incaran para wisatawan.
Bandung memiliki banyak mall dan factory outlet yang
banyak tersebar di seluruh wilayah kota Bandung. Oleh
sebab itu Bandung kini telah menjadi salah satu pilihan
tujuan utama pariwisata dan liburan.Ada banyak tempat
wisata di Bandung yang dapat kita kunjungi. Paket wisata
Bandung murah wisata hiburan ke Trans Studio
Bandung salah satunya. Tentu rasanya sangat
mengasyikkan bersenang – senang dan berkesempatan
liburan ke Bandung bersama keluarga anda.
Paket Liburan Bandung harga hemat akan memberi anda kepuasan jalan – jalan ke tempat wisata sejarah, sejumlah
besar bangunan lama berarsitektur peninggalan Belanda, diantaranya Gedung Sate sekarang berfungsi sebagai
kantor pemerintah provinsi Jawa Barat juga ada Museum Konferensi Asia Afrika.Wisata alam yang berpadu dengan
wisata petualangan Gunung Tangkuban Perahu, Air Panas Ciater. Jika anda telah puas menikmati alam terbuka,
inilah saatnya melakukan wisata belanja, disini kita bisa berbelanja di factory outlet yang banyak tersebar. Selain itu,
kita juga bisa mencoba makanan khas kota Bandung.
Anda bisa membawa pulang salah satu produk dari kota kembang ini ada sepatu dan tas khas buatan Cibaduyut,
aneka factory outlet di Bandung Cihampelas, Ciwalk (Cihampelas Walk), pasar tradisional Pasar Baru Bandung, ITC
Kebon Kelapa Bandung.

TOUR ITINERARY PAKET WISATA BANDUNG
Berikut adalah paket wisata alam Bandung yang diharapkan dapat menjadi referensi liburan anda, program
ini kami khususkan bagi wisatawan yang berdomisili di luar Pulau Jawa, anda bisa mengunjungi banyak
objek wisata menarik di Bandung dalam satu program wisata :
HARI 01 : CITY TOUR – CHECK IN HOTEL (X,L,D )
Penjemputan di Bandara Husein Sastranegara (ETA: 10.00), langsung tour keliling kota Bandung, dengan melihat
berbagai icon kota yang menarik dikunjungi diantaranya Gedung Sate, Gedung Merdeka, Braga, Kawasan Dago. lalu
check in Hotel untuk beristirahat.
HARI 02 : KAWAH PUTIH – SITU PATENGANG (B,L,D)
Setelah Breakfast, perjalanan menuju Kawah Putih yang terletak di daerah Selatan Kota Bandung, berjarak 46 km
atau 2,5 jam dari Kota Bandung sampai pintu gerbang menuju lokasi Kawah Putih. Dari pintu masuk hingga ke
kawah Putih memiliki jarak tempuh sekitar 5 km atau bisa ditempuh sekitar 20 menit. Melalui jalan beraspal yang
berkelok-kelok dengan pemandangan hutan alam dengan aneka ragam spesies tanaman, kemudian meneruskan
perjalanan menuju Situ Patengan. Taman wisata ini lebih ramai dibandingkan Kawah Putih, mungkin disebabkan
fasilitas yang ada lebih banyak. Luas taman wisata ini 17 ha, sedangkan luas danaunya 48 ha. Di tengah danau itu
terdapat pulau kecil yang dinamakan pulau Asmara, karena berbentuk hati. Malam hari kembali ke hotel.
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HARI 03 : SHOPPING TOUR – JL. RIAU/DAGO – PASAR BARU (B,X,X)
Setelah breakfast, anda berkesempatan berwisata belanja di kawasan yang terkenal di kawasan
Dago/Cihampelas/Pasar Baru. menjelang take of anda akan di antar ke Bandara Husein Sastranegara. (ETD: 18.00).
Harga Paket Wisata Bandung 3D2N :
PILIHAN HOTEL

50 ORANG

40 ORANG

30 ORANG

HOTEL BINTANG 2

Rp, 1,250,000,-/org

Rp, 1,350,000,-/org

Rp, 1,300,000,- /org

HOTEL BINTANG 3

Rp, 1,415,000,-/org

Rp, 1,475,000,-/org

Rp, 1,450,000,-/org

HOTEL BINTANG 4

Rp, 1,645,000,-/org

Rp, 1,715,000,-/org

Rp, 1,680,000,-/org

*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
*Harga berlaku hingga Desember 2018 ( low season Rate)
PAKET TOUR BANDUNG SUDAH TERMASUK :



Transport AC di Bandung



Akomodasi Hotel 2 Malam



Sarapan 2X, Makan Siang 2X, Makan Malam 2X



Air Mineral 600ml /hari /orang



Tiket Kawah Putih & Situ Patenggang



Tour Guide



Spanduk/ Banner Foto Wisata



P3K dan Obat-Obatan Umum
PAKET BELUM TERMASUK :



Pengeluaran Pribadi ( Laundry, Telephone, Mini Bar )



T-Shirt Gathering



Sound System + Electone + Singer + MC



Tambahan Menu Makanan



Venue / Aula /Meeting Room



Asuransi Perjalanan Wisata



PPN 10%
Ketentuan Pembayaran :



Pembayaran paket wisata bandung dapat dilakukan dengan uang muka sebesar 50% dari total harga pada saat
reservasi.



Uang muka tidak dapat dikembalikan apabila terjadi pembatalan dari pihak peserta.
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Uang muka akan dikembalikan 100% apabila terjadi pembatalan dari pihak Iqholiday Tour & Travel yang
disebabkan karena kurangnya jumlah peserta yang ikut, cuaca buruk dan berbagai hal lainnya yang akan
mengganggu jalannya kegiatan.



Pelunasan total harga dilakukan paling lambat 3 hari sebelum keberangkatan.



Pelunasan tidak dapat dikembalikan apabila terjadi pembatalan dari pihak peserta 1 hari sebelum keberangkatan
atau pada saat keberangkatan.



Keikutsertaan peserta paket wisata Bandung dapat digantikan oleh orang lain.



Kami penyelenggara berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan.



Kami sebagai pihak penyelenggara tidak bertanggung jawab dan tidak bisa dituntut atas kejadian yang di luar
kekuasaan kami seperti kehilangan, kerusakan, keterlambatan, kecelakaan, penundaan, pemogokan, perubahan
acara perjalanan yang diakibatkan oleh bencana alam atau kerusuhan atau hal-hal lain diluar kekuasaan kami.
Silahkan hubungi Marketing Kami :

==== Abu Haris ====

Atau Kunjungi Langsung : http://netmedia.web.id/paket-tour-bandung-murah/
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