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ITINERARY WISATA DOMESTIK Yogyakarta 

PROGRAM 4 HARI 

Hari Ke Rute Program 

1 Jakarta - Yogyakarta 

 Berkumpul 2 jam sebelum keberangkatan 

di  Bandara International Soekarno Hatta untuk 

persiapan menuju Yogyakarta 

 Dilanjutkan dengan mengitari kaki Merapi dan 

desa-desa sekitar menggunakan Jeep  

 Dari Vulcano Jeep Lava Tour berikutnya kami ajak 

Anda menuju ke Merapi Park untuk menikmati 

foto-foto Instagramabel kekinian 

 Lalu kami ajak Anda untuk singgah ke Museum 

Ullen Sentalu menyelami wisata budaya Jawa lebih 

dalam 

 Terakhir sebagai penutup dihari pertama Anda 

kami ajak menuju ke Malioboro menikmati malam 

dan aura Yogyakarta 

 Menuju ke hotel beristirahat 

2 Yogyakarta 

 Di hari kedua ini kami awali dari penjemputan di 

hotel setelah breakfast lalu kami antar Anda 

menuju ke candi Prambanan 

 Selanjutnya perjalanan ke Pantai Indrayanti untuk 

menikmati segarnya angin yang berdesir, pasir 

putih, biru laut, juga bebatuan karang hingga 

sunset menjelang 



 Berkunjung ke Hutan Pinus Pengger untuk 

menikmati wisata malam dan berfoto di spot-spot 

unik yang disorot lampu warna 

 Berikutnya, kami akan membawa Anda menuju ke 

Bukit Bintang untuk makan malam, juga menyapa 

bintang kemerlip di bumi Yogyakarta 

 Kembali ke hotel untuk istirahat 

3 Yogyakarta 

 Hari ketiga kami mulai dari penjemputan oleh tim 

kami di hotel setelah breakfast 

 Kemudian dilanjutkan untuk berkunjung ke 

menuju ke Candi Borobudur 

 Berikutnya kami ajak Anda menuju ke Kali Biru, 

sebuah spot foto gardu pandang dengan 

backgroung waduk sermo yang terlihat jelas dari 

ketinggian 

 Selanjutnya kami akan mengantar Anda menuju ke 

Museum Derca untuk melihat museum yang 

memiliki patung 3 dimensi mirip seperti aslinya 

 Malam harinya kami ajak Anda menuju ke Alun-

Alun Kidul untuk menikmati malam Jogja dengan 

becak kayuh warna-warni yang siap menghibur 

 Kembali ke hotel untuk istirahat 

4 
Yogyakarta - Jakarta 

 Hari keempat trip bersama kami dimulai dari 

penjemputan di hotel 

 Dilanjutkan dengan berkunjung ke Keraton 

Yogyakarta 

 Berikutnya Anda kami ajak menuju ke Tamansari 

untuk melihat wujud dari pemandian puteri-

puteri Keraton dahulu 



 Kemudian kami ajak Anda menuju ke Benteng 

Vredeburg untuk menilik Kembali sejarah masa 

penjajahan Belanda 

 Kemudian kami antar Anda menuju ke pusat oleh-

oleh khas Jogja sebagai wisata belanja Anda 

 Bersiap kembali ke Jakarta 

 


