MR. BROMO SUNRISE TOUR
DESCRIPTION
Gunung Bromo terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang menempati empat
kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Probolinggo, Malang, Pasuruan dan Lumajang.
Gunung ini sangat populer dengan pemandangan matahari terbit yang sangat indah, biasanya wisatawan
harus mendaki pagi hari ke puncak gunung Bromo hanya untuk menikmati saat-saat indah matahari terbit,
tempat yang sempurna untuk menikmati matahari terbit adalah di Penanjakan. Selain menikmati
matahari terbit, Anda juga bisa menikmati pemandangan kawasan gunung Bromo, gunung Batok dan
gunung Semeru, lautan pasir dan kaldera yang luas dan Savana (Bukit Teletubbies), ada juga “Pure Poten”
yang terletak di tengah lautan pasir, tempat ini biasanya digunakan untuk upacara relegius oleh
masyarakat Tengger yang disebut Upacara Kasada.
Tour Include:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Transportasi termasuk pick up and drop off
4WD car or Hartop
Biaya BBM, Tol dan parkir
Tiket masuk (Local Tourist only)
Air mineral per orang
Makan siang 1x

Tour Exclude:
➢ Tambahan biaya tiket masuk untuk wisatawan internasional
➢ Kegiatan dan pengeluaran personal
➢ Asuransi
Itinerary
Day 1
11:00pm Kami akan menjemput Anda di hotel atau tempat lainnya di dalam kota Surabaya, perkenalan
dengan crew kami dan briefing singkat tour. Kemudian berangkat menuju Cemoro Lawang di kaki gunung
Bromo, perjalanan berlangsung kurang lebih 3 jam tergantung kondisi lalu lintas. Kami sangat
menyarankan Anda untuk beristirahat atau tidur selama perjalanan.
Day 2
03:00am Kita akan tiba di Cemoro Lawang, break sejenak selagi kami menyiapkan kendaraan 4WD
(Hardtop) untuk Anda. Dengan menggunakan kendaraan tersebut kita akan berangkat menuju
Penanjakan sunrise view point. Tiba di Penanjakan, kita akan menunggu matahari terbit.
05:30am Enjoy matahari terbit di Bromo, Anda dapat melihat sunrise dengan cahaya keemasannya di
antara pegunungan di kawasan Bromo, di waktu yang sama, Anda juga dapat menikmati keindahan
bentang alam taman nasional Bromo Tengger Semeru, caldera Bromo yang begitu luas dan desa-desa di
atas awan. Ambil kamera Anda dan dapatkan foto terbaik sunrise Bromo.

06:30am Kita akan turun ke kaldera Bromo, melintasi lautan pasir dan stop di dekat pure poten, dari sini
kita akan trekking menuju kawah Bromo selama kurang lebih 40 menit, alternatif lainnya Anda dapat
menyewa kuda yang banyak disediakan oleh penduduk lokal untuk mengantar Anda ke kawah Bromo.
Enjoy and take time and pictures at the crater rim of Mt. Bromo.
08:00am Kita akan menuju photo stop di lautan pasir, dapatkan foto terbaik lautan pasir Bromo.
09:00am Kembali ke Cemoro Lawang, istirahat dan sarapan.
10:00am Perjalanan kembali ke Surabaya, kurang lebih 3,5 jam
02:00pm Tiba di Surabaya dan tour selesai

Price Details Number

Price per pax

2 pax

Rp. 1.500.000

5 pax

Rp. 500.000

Barang-barang yang perlu dibawa
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Jaket / Baju hangat
Sepatu
Jas Hujan
Sarung tangan
Kamera
Obat –obatan pribadi

