DIARY ENTRIES FOR 5-DAY TOUR OF BALI
Hari Pertama
Kami berangkat

naik pesawat Garuda
Indonesia dengan nomor penerbangan GA713. Setiba di Denpasar kami dijemput dan diantar ke
Hard Rock Café Hotel di daerah Kuta. Sesudah check-in kami berbelanja di Kuta Square dan Pasar
dari Brisbane International Airport pada jam 08:25 pagi

Seni. Pada waktu malam kami makan malam di Hard Rock Café dan mendapat diskon 10%. Sesudah
makan kami kembali ke hotel untuk tidur karena besok pagi ada tur sehari penuh.

Hari Kedua
naik bis wisata untuk tur ke beberapa tempat. Pertama-tama kami
pergi ke desa batu Bulan untuk menonton tarian Barong. Sesudah itu, kami pergi ke desa Celuk,
pusat dari kerajinan perak dan emas. Dari Celuk kami pergi ke desa Mas (pusat kerajinan kayu) dan desa
Ubud (pusat seni lukis). Dari Ubud kami melanjutkan perjalanan ke Tampak Siring untuk
melihat pemandangan dari Gunung Kintamani. Dalam perjalanan kembali ke hotel kami
singgah di Bedulu untuk melihat Goa Gajah. Sesudah itu, kami kembali ke hotel dan
bersantai-santai di hotel sampai waktu makan malam. Untuk makan malam kami pergi ke Bali
Rock Café di Legian dan menonton band-band sambil makan.
Sesudah makan pagi di hotel kami

Hari Ketiga
mengikuti tur ke beberapa tempat. Pertama-tama kami pergi ke
Alas Kedotan untuk melihat hutan monyet. Dari sana kami pergi ke Mengwi untuk
mengunjungi Pura taman Ayun. Sesudah itu, kami mengunjungi danau di Gunung Bratan dan
dari sana kami menuju Tanah Lot. Tanah Lot adalah pura yang terletak di pinggir laut dan merupakan
salah satu pura tersuci di Bali. Sesudah melihat matahari terbenum di Tanah Lot, kami kembali ke
Sesudah makan pagi di hotel, kami

Hard Rock Hotel untuk makan malam. Sesudah makan saya tidur karena besok ada tur lagi.

Hari Keempat
Sesudah makan pagi di hotel kami

naik

bis wisata untuk

mengikuti

tur ke Pura Besakih yang

merupakan puru paling besar dan paling tua di Bali. Menuju Besakih, kami singgah di Bukit Jambul

melihat pemandangan padi dan di Kertha Gosa (Ancient Balinese Court of Justice). Sesudah
melihat Pura Besakih kami makan siang di rumah makan lokal dan sesudah itu kembali ke hotel.
Setiba di hotel saya ganti pakaian kemudian pergi ke Pantai Kuta untuk berenang dan
bersantai-santai.. Kami makan malam dan menonton band di Hard Rock Café.
untuk

Hari Kelima
Sesudah makan pagi di hotel kami

menghabiskan waktu di Waterbomb Park. Kami makan siang di

berbelanja di Kuta Square dan Pasar Seni. Kami check-out dari hotel pada jam 5:00
sore kemudian makan malam di Hard Rock Café. Pada jam 8:00 malam kami diantar ke Bandar Udara
Ngurah Rai untuk naik pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA712 ke Brisbane. Kami
berangkat dari Bali pada jam 21:35 dan tiba di Brisbane jam 05:15 di pagi hari.
Pizza Hut lalu

