Traguna Tour & Travel

Alasan Utama berwisata bersama TragunaTour
ALASAN UTAMA BERWISATA ROMBONGAN BERSAMA TRAGUNA TOUR HEMAT BIAYA, WAKTU DAN
TENAGAAnda akan banyak menghemat biaya dibandingkan dengan bepergian sendiri, karena tour memberikan
potongan2 yang cukup besar dan fasilitas lainnya yang mungkin anda tidak dapat peroleh.Bersama Traguna Tour anda
tidak perlu bersusah payah lagi mencari transportasi, hotel dan restoran yang sesuai selera, karena Traguna tour
beserta Tour leader akan mengatur kebutuhan anda sehingga anda dengan relax menikmati liburan Anda.OBYEK
WISATADengan perencanaan yang baik serta penyusunan acara perjalanan yang cermat.Anda dapat menikmati obyek
wisata terkenal di setiap negara yang anda kunjungi. Dengan bantuan Tour Leader dari kami serta di bantu Guide Lokal
dari masing2 negara Anda dapat menyimak dan menambah wawasan pengetahuan terhadap obyek wisata yang
dikunjungi.JADWAL PERJALANAN TEPAT DAN TERATURBerhubung semua jadwal perjalanan, pemesanan hotel dan
pesawat sudah diatur jauh hari sebelumnya, ini berarti Anda akan di jamin tepat kembali ke tanah air sesuai jadwal dan
tidak perlu khawatir adanya penundaan pesawat karena penuh dan lain lain. Kecuali anda memisahkan diri dari
rombongan atau terjadi sesuatu di luar kemampuan dan kuasa Traguna Tour.MENU MAKANANKami berusaha
menyediakan menu masakan Asia atau Barat secara umum, bila memungkinkan juga masakan Indonesia serta Thai,
sehingga terhindar rasa bosan.Bagi peserta yang mempunyai larangan terhadap makanan tertentu, harap
memberitahukan pada saat pendaftaran.KEPERLUAN ANDA TERJAMINDengan ikut Tour Traguna kebutuhan Anda
sehari-hari akan terjamin. Anda dapat minta bantuan pada Tour Leader, misalnya untuk membeli makanan yang Anda
sukai, keperluan kecil sehari-hari, tempat penjualan souvenir dan lain-lain.BERBELANJA TANPA KHAWATIR TERLALU
MAHALBarang-barang dan Souvenir yang Anda beli, Anda bayar sesuai dengan harganya karena diantar oleh Tour
Leader kami.Anda kan dibawa berbelanja ke tempat yang menjual barang dengan harga pantas dan kwalitas terbaik.
Demikian juga Tour Leader kami akan memberikan saran dan tempat-tempat perbelanjaan untuk tawar menawar
seandainya Anda menuju ke suatu tempat yang asing.KAWAN BARUBila Anda berwisata secara rombongan, Anda
akan menambah kawan baru dan pengalaman yang baru pula.KENANGAN INDAHHarapan Traguna Tour adalah kami
harus terus melayani dengan sepenuh hati dan memberikan arti kenyamanan serta lebih menyenangkan pada
perjalanan Anda, sehingga menjadi suatu kenangan indah yang tak terlupakan karena bagi kami merupakan suatu
kabanggaan untuk melayani Anda.
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