
 

 

 
   

SEMARANG – BATU – SARANGAN – YOGYAKARTA 06 HARI/05MALAM 
Keberangkatan : 08/15 / 21 May &4 /11/18 Juni 2020 

ITINERARY : 

HARI KE 01  :  JAKARTA SEMARANG 

Para peserta berkumpul di Kantor “JATRA TOUR”, jam 06.00 pagi berangkat dari ibukota Jakarta menuju 
kota Semarang melalui jalan Tol Cipali menuju Brebes / Jawa Tengah. Kemudian setibanya di sana kita 
mengunjungi Vihara Sam Poo kong yang merupakan salah satu situs sejarah. Selesai acara kita di antar 
ke jalan Pandanaran untuk belanja oleh oleh kota Semarang seperti Bandeng Presto, Wingko, Mochi dan 
lainnya. Selanjutnya check in Hotel selama 1 malam dan acara bebas untuk anda. 
Hotel : REDDOORZ / Setaraf 
 

HARI KE 02  :  SEMARANG – BATU / MALANG ( B ) 

Setelah makan pagi, perjalanan kita lanjutkan menuju kota Batu via Solo ( singgah di Batik Semar ) , 
Jombang Pare dan setibanya di kota Batu / Malang langsung mengunjungi objek wisata Air Terjun 
Coban Rondo ( ketinggian 84 m yang berada di ketinggian 1.135 m dpl di kelilingi oleh kerimbunan hutan 
) dan  Batu Night Spectakuler ( BNS ).  Selesai acara check in Hotel. 
Hotel : REDDOORZ / setaraf 
 

HARI KE 03  :  BATU / MALANG TOUR ( B ) 

Setelah sarapan pagi, tour mengunjungi wahana Jatim Park 2 ( anda dapat menikmati berbagai wahana 
menarik yang di tawarkan ), lalu  kita mengunjungi objek wisata Selecta ( Taman bunga yang indah yang 
terletak di kaki gunung Arjuna dengan panorama alam yang indah dan sejuk ). Selesai acara kembali 
ke Hotel dan malamnya anda dapat mengikuti optional tour ke Gunung Bromo via Nongkojajar / 
Purwodadi untuk menikmati panorama gunung Bromo dan Pananjakan yang spectakuler sambil 
menikmati hawa segara pegunungan ( anda dapat berkoordinasi dengan Tour Leader kami ). 
Hotel : REDDOORZ / setaraf 
 

HARI KE 04  :  BATU - SARANGAN ( B ) 

Setelah sarapan pagi, kita bersiap siap untuk check out dan perjalanan kita lanjutkan kembali 
menuju Sarangan / Madiun lewat Pujon dan Pare dan setibanya di Sarangan kita akan check in Hotel 
selama 1 malam dan acara bebas menikmati keindahan Telaga Pasir Sarangan yang terkenal dan bisa di 
kunjungi baik sore maupun pagi hari. 
Hotel : REDDOORZ / Setaraf 
 

HARI KE 05  :  SARANGAN - YOGYAKARTA ( B ) 

Setelah sarapan pagi, acara bebas untuk anda sampai waktunya check out pk 10.00 dan rombongan 
akan berangkat menuju kota Yogyakarta lewat Tawangmangu dan di perjalanan akan singggah di objek 
wisata Candi Prambanan ( candi peningggalan Dynasti Sanjaya ), lalu mengunjungi jalan Malioboro yang 
terkenal sebagai wisata malam di kota Yogyakarta. Selanjutnya check in Hotel. 
Hotel : Gajahmada / Setaraf 
 

HARI KE 06  :  YOGAYAKARTA-JAKARTA ( B ) 

Setelah sarapan pagi, rombongan kembali ke kota Jakarta via jalur selatan. Maka berakhirlah seluruh 

acara perjalanan ini dan sampai jumpa di acara kami lainnya, Terima Kasih 



 

 

 

 

HARGA UNTUK MIN. 30 ORANG : 
IDR. 3.500.000/ORANG 

BIAYA TOUR  SUDAH TERMASUK: 
 Bus Pariwisata 35 Seater 
 Hotel AC, kecuali di daerah dingan 
 Tiket obyek wisata tercantum 
 Makan sesuai program 
 Tour Leader / Pemandu wisata 
BIAYA TOUR BELUM TERMASUK: 
 Tlp dan keperluan pribadi 
 Memilih hotel/kamar sendiri diluar ketentuan kami 
 Optional/Tour Tambahan Dieng 
 Tip, TL, Guide & Driver Rp. 100.000,- / Orang 
 

 
 


