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TUR BARU! 

Tur 4: Tur Kalimantan 
5 hari 
(Termasuk: Mobil berAC & sopir, hotel, tiket pesawat & klotok, tiket 
obyek wisata) 
 
Banyak tempat yang unik sekali di Kalimantan! 
Tur ini termasuk Banjarmasin (Kalimantan 
Selatan) dan Tanjung Puting (Kalimantan 
Tengah). 
Tur ini mulai di kota Banjarmasin (katanya kota 
seribu sungai). Anda bisa mengunjungi Pasar 
Terapung, ini pasar di sungai. Anda naik perahu 
ke pasar dan Anda bisa membeli sarapan dan 
makan di atas perahu. Siang hari Anda bisa 
jalan-jalan dan berbelanja oleh-oleh khas 
Kalimantan di toko istimewa. 
Anda juga mengunjungi Taman Nasional 
Tanjung Puting. Di sini Anda bisa jalan-jalan di 
hutan, melihat oranghutan dan binatang-
binatang yang lain.  
*Tidur di atas ‘klotok’ (perahu khas Kalimantan) 

 
Tur 5: Tur Flores 
2 hari 
(Termasuk: Kapal, guide, hotel, tiket obyek wisata) 

 
Tur ini khusus untuk melihat komodo, binatang 
nasional Indonesia! 
Tur ini mulai di Labuan Bajo dan termasuk 
Pulau Komodo dan juga Pulau Rinca. Anda bisa 
jalan-jalan di hutan dan melihat komodo. 
*Tur bonus: Mengunjungi Kampung Melo dan melihat 
tarian Caci! 

 
Indonesia Indah Tur 

Paket Tur Indonesia Spesial – Hubungilah kita 
untuk harga Paket Tur! 

 
(0361) 237500 

Kantor: Jl. Pucuk Abang no.3, Denpasar 
indonesiaindahtur@indo.com 
www.indonesiaindahtur.com 

 
Indonesia Indah Tur 
Selamat datang di Indonesia! 

Paket Tur Spesial! 
• Pulau Bali - *Dapatkan diskon spesial! 
• Jawa Tengah – Yogyakarta  
• Sulawesi – Tana Toraja & Kepulauan Togian 
• Kalimantan  - *Paket tur baru! 
• Flores – Pulau Komodo & Pulau Rinca 
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Tur 1: Tur Pulau Bali 
4 hari 
(Termasuk: Mobil berAC & sopir, hotel, tiket obyek wisata) 
 
Pulau Bali salah satu pulau yang paling  
terkenal di Indonesia! 
Tur ini termasuk mengunjungi pura Ibu di Bali; 
Pura Besakih, pura ini paling besar di Bali.  
Anda juga mengunjungi Pura Tanah Lot, sambil 
melihat sunset yang indah! 
Tur ini banyak waktu bebas. Anda bisa 
berenang dan bersilancar di pantai Kuta, 
berbelanja oleh-oleh khas Bali di toko-toko dan 
mal-mal atau pergi ke spa dan bersantai. 
*Tur bonus: Mengunjungi Ubud dan melihat tarian Bali 
namanya ‘Kecak’! 

 

 
 
 

 
Tur 2: Tur Yogyakarta 
3 hari 
(Termasuk: Mobil berAC & sopir, hotel, tiket obyek wisata) 
 
Yogyakarta salah satu kota di Pulau Jawa. 
Yogyakarta terkenal karena Candi Borobudur. 
Tur ini termasuk mengunjungi Candi 
Borobudur, ini candi Budha. Candi Borobudur 
adalah obyek wisata yang paling populer di 
Indonesia! Anda juga mengunjungi Candi 
Prambanan, ini candi Hindu yang juga terkenal. 
Tur ini banyak waktu bebas. Anda bisa 
mengunjungi Keraton (Sultan’s Palace), jalan-
jalan di pusat Yogyakarta, ada banyak toko-
toko dan pasar. Anda bisa berbelanja oleh-oleh 
khas Jawa Tengah yaitu batik.  

 

 

 
 
Tur 3: Tur Sulawesi 
7 hari 
(Termasuk: Mobil berAC & sopir, hotel, tiket obyek wisata) 
 
Pulau Sulawesi terkenal karena bentuknya 
seperti huruf ‘k’! 
Anda mengunjungi Tana Toraja, di sini Anda 
bisa mengunjungi kampung-kampung dan 
melihat rumah-rumah adat Toraja. Rumah-
rumah ini unik sekali! 
Anda juga bisa jalan-jalan di pasar, di sini Anda 
bisa membeli oleh-oleh khas Tana Toraja. 
Tur ini juga termasuk Kepulauan Togian, Anda 
bisa berenang dan santai di pantai. *Kalau 
beruntung, Anda juga bisa melihat kepiting kelapa! 

Ayolah … jalan-jalan ke Indonesia! 
Banyak tempat yang indah & istimewa! 
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