ITINERARY TOUR DIENG PLATEAU
Telepon: 0852-1385-7373
Email: tour@obyekwisatadieng.com
Website: http://obyekwisatadieng.com

ITINERARY PAKET WISATA DIENG 3D/2N (VIA PURWOKERTO)
Waktu
Hari ke 1
05:00-05:15

05:15-08:45
08:45-09:45

09:45-11:30

Tour Program
Penjemputan peserta tour dari
meeting point yang telah
ditentukan seperti rumah,
penginapan, hotel, stasiun
maupun lainnya.
Perjalanan dari Purwokerto
menuju Wonosobo.
Tiba di kota Wonosobo dan
melanjutkan untuk makan siang
dan istirahat setelah menempuh
perjalanan jauh dari Purwokerto.
Perjalanan dilanjutkan ke Dieng
kemudian mengunjungi destinasi
pertama yaitu Sumur Jalatunda.

11:30-12:30

Mengunjungi Kawah Sileri yaitu
kawah terluas di Dieng.

12:30-13:30

Telaga Merdada

13:30-14:40

Telaga Warna dan Telaga Pengilon

14:40-16:30

Telaga Menjer dan Kebun Teh

16:30-19:00

Istirahat dan Check in penginapan

19:00-21:00

Makan malam dan berkeliling di
alun-alun Wonosobo sembari
bersantai.
Istirahat dan tidur malam

21:00-05:30
Hari ke 2

Catatan
Perkenalan crew dan peserta

Perjalanan membutuhkan waktu
kurang lebih 2,5 sampai 3 jam.

Sumur raksasa yang ada di Dataran
Tinggi Dieng ini sudah ada sejak
ribuan tahun silam, Sumur
Jalatunda terletak di dusun
Pekasiran, Batur. Sumur Jalatunda
di yakini merupakan sebagai Bumi
Sapta Prala atau Bumi Lapis Tujuh,
sumur ini mempunyai diameter
kurang lebih 90 meter dan
kedalaman dari bibir sumur sampai
air adalah 100 meter.
Kawah Sileri diambil dari kata leri
atau dalam bahasa jawa disebut
juga dengan air bekas cucian
beras, memang warna Kawah Sileri
terlihat seperti cucian beras.
Telaga Merdada akan surut di
waktu musim kemarau,
dikarenakan Telaga Merdada tidak
mempunyai mata air. Merdada
diambil dari kata dada yang berarti
jika hidup harus mempunyai hati
yang lapang dada.
Telaga Warna dan Telaga Pengilon
jauh berbeda walaupun letaknya
saling berdekatan, Telaga Warna
mempunyai warna yang bisa
berubah-ubah seperti hijau, biru,
kelabu dan merah. Sedangkan
Telaga Pengilon hanya seperti
telaga umumnya karena tidak
mengandung sulfur ataupun
belerang.
Telaga Menjer sangat berbeda
dengan Telaga Warna, Telaga
Menjer ini tidak mengandung
sulfur (belerang) sama sekali
sehingga ikan air tawar seperti
ikan nila, lele, dll bisa hidup di
Telaga Menjer.
Memindahkan barang-barang
bawaan menuju penginapan,
Makan malam bisa request ayam
goreng, bebek goreng, ataupun
prasmanan jawa.
Acara free

Info harga paket wisata & request itinerary silakan hubungi kami:
Telepon: 0852-1385-7373 | Email: tour@obyekwisatadieng.com | Web: http://obyekwisatadieng.com

05:30-06:30

Menikmati terbitnya matahari dari
Gardu Pandang Tieng.

06:30-08:00

Pagi hari di kompleks Candi Arjuna

08:00-09:00

Makan Pagi

09:00-10:30

Batu Ratapan Angin

10:30-11:30

Dieng Plateau Theater

11:30-12:30

Menyaksikan Kawah Sikidang

12:30-13:00

Makan siang di Dieng

13:00-18:00

Kembali ke penginapan dan
Istirahat
Makan malam

18:00-19:00
19:00-02:30
Hari ke 3
02:30-07:30

07:30-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00

10:00-13:00

13:00

Kembali ke penginapan dan
Istirahat
Perjalanan menuju Desa
Sembungan dari penginapan untuk
menikmati Golden Sunrise Sikunir
dan melihat pemandangan Telaga
Cebong dari dekat

Makan Pagi
Kembali kepenginapan dan
istirahat
Pusat Oleh-oleh dan wisata kuliner
khas

Perjalanan kembali menuju ke
Purwokerto atau meeting point
yang telah ditentukan.
Tour Selesai

Selain bukit Sikunir, gardu pandang
ini juga bisa digunakan alternatif
untuk menikmati matahari terbit.
Gardu Pandang Tieng terletak di
ketinggian 1.789mdpl dengan
pemandangan sekitar adalah
Gunung Sindoro.
Kompleks Candi Arjuna terdiri dari
5 bangunan candi. Medan yang
datar dan dihiasi oleh pepohonan
cemara akan membuat pagi anda
di Kompleks Candi Arjuna semakin
romantis.
Jangan lupakan untuk membasuh
tangan anda sebelum makan pagi.
Dan rasakan dinginnya air Dieng di
pagi hari.
Sebelum anda mengunjungi
theater maka anda wajib harus
mengunjungi bukit Batu Ratapan
Angin yang bersebelahan dengan
Dieng Plateau Theater.
Menyaksikan film dokumenter di
dalam gedung Dieng Plateau
Theater yang mempunyai
kapasitas hingga 100 orang, anda
akan disuguhi tayangan sejarah,
budaya, dan keadaan geografis
Dieng. Jika anda suka olahraga
yang memacu adrenalin maka
anda bisa mencoba flying fox yang
ada di sekitar theater.
Kawah yang menjadi favorit
destinasi wisatawan ini
mempunyai satu kawah besar dan
banyak sekali kawah kecil yang
selalu berpindah-pindah seperti
karakter hewan kijang (sikidang).
Sebelum makan siang anda akan
berfoto di tulisan DIENG yang
berada di pertigaan Dieng.
Acara bebas
Makan malam di sekitar
penginapan.
Disarankan untuk tidak tidur larut
malam.
Tiba di desa tertinggi di pulau Jawa
dan mendaki bukit Sikunir kurang
lebih 30 menit. Ada 3 puncak yang
bisa anda kunjungi , puncak
pertama 30 menit, puncak kedua
40 menit, dan puncak ketiga
kurang lebih 50 menit dari area
parkir Sikunir.
Makan di Dieng
Keperluan mandi
Tak lengkap jika kita tidak ke pusat
oleh-oleh untuk membeli keripik
jamur, kacang dieng, Carica,
Purwaceng, Teh Tambi, dll. Dan
anda juga akan menikmati lezatnya
Mie Ongklok bersanding dengan
sate dan tempe kemul.
Perjalanan jika lancar hanya
memerlukan waktu 2,5 sampai 3
jam
Crew berpamitan dan Selesai.

Info harga paket wisata & request itinerary silakan hubungi kami:
Telepon: 0852-1385-7373 | Email: tour@obyekwisatadieng.com | Web: http://obyekwisatadieng.com

ITINERARY PAKET WISATA DIENG 2D/1N (VIA YOGYAKARTA)
Waktu
Hari ke 1
07:45-08:00

08:00-11:30

11:30-12:00

12:00-13:35

13:35-14:15

Tour Program
Crew tiba di meeting point,
perkenalan dan persiapan menuju
ke Dieng
Perjalanan menuju kota
Wonosobo dari Yogyakarta
memerlukan waktu kurang lebih 3
sampai 4 jam.
Tiba di Wonosobo dan langsung
menyantap hidangan makan siang
yang telah di sediakan.
Perjalanan dilanjutkan menuju
Dieng tetapi sebelum sampai di
Dieng , anda akasn singgah dahulu
di Gardu Pandang yang ada di desa
Tieng kecamatan Kejajar.
Berkeliling di Kompleks Candi
Arjuna

14:15-14:45

Mengunjungi fenomena alam yaitu
Kawah Sikidang.

14:45-15:30

Melanjutkan perjalanan di Dieng
Plateau Theater untuk menonton
tanyangan dokumenter tentang
Dieng.
Tidak jauh dari Dieng Plateau
Theater maka destinasi
selanjutnya adalah Batu Ratapan
Angin yang berada di Dieng Wetan.

15:30-16:45

16:45-19:00

19:00-20:30

Check in di penginapan dan
isitirahat untuk kemudian
melanjutkan makan malam.
Makan malam

20:30-02:30

Istirahat malam

Hari ke 2
02:30-03:00

03:00-07:30

07:30-08:15

Peserta bangun dan
mempersiapkan untuk menikmati
Golden Sunrise
Menuju desa tertinggi di pulau
Jawa yaitu desa Sembungan untuk
menikmati Golden Sunrise di bukit
Sikunir dan jernihnya Telaga
Cebong.
Mengunjungi Telaga Warna dan

Catatan
Barang bawaan pribadi
dimasukkan ke bagasi mobil.
Anda bisa menikmati
pemandangan alam sekitar yang
hijau di sepanjang jalan dari
Yogyakarta menuju Wonosobo
Banyak pilihan makanan yang bisa
anda kunjungi seperti makanan
jawa, chinese food dll.
Gardu Pandang Tieng berada di
ketinggian 1.789mdpl dan anda
akan disuguhkan indahnya
pemandangan Gunung Sindoro.
Candi Arjuna merupakan satu-satu
candi yang berkelompok yang ada
di Dieng. Terdiri dari 5 bangunan
candi yang masih utuh.
Banyak kawah yang ada di Dieng
salah satunya adalah Kawah
Sikidang yang diambil dari kata
hewan Kijang, karena karakter dari
kawah ini adalah meloncat-loncat
seperti hewan Kijang. Di area
kawah terdapat banyak sekali
kawah kecil yang berpindah
pindah, selain itu Kawah Sikidang
ini lebih mudah dijangkau dan bisa
dilihat dari dekat. Bau belerang
yang sangat menyengat disarankan
untuk menggunakan masker yang
biasa ditawarkan pedagang di
arean parkir kawah.
Dengan durasi 23 menit dan
kapasitas theater sampai dengan
100 orang penonton.
Untuk menuju Batu Ratapan Angin
anda akan menaiki sebuah bukit
yang membutuhkan waktu kurang
lebih 10 menit. Dari atas bukit
akan terhampar pemandangan dua
buah telaga.
Barang – barang dipindahan dari
kendaraan menuju penginapan.
Bisa request di sekitar area
penginapan.
Disarankan untuk istirahat lebih
awal karena pagi hari harus sudah
sampai di Bukit Sikunir/
Persiapan yang harus dibawa
adalah jaket, sarung tangan,
penutup kepala, P3K dan air
mineral.
Untuk menuju bukit Sikunir
diperlukan waktu kurang lebih 30
menit dengan medan menanjak.

Anda juga bisa jalan-jalan melihat

Info harga paket wisata & request itinerary silakan hubungi kami:
Telepon: 0852-1385-7373 | Email: tour@obyekwisatadieng.com | Web: http://obyekwisatadieng.com

Telaga Pengilon.
08:15-08:45

Menikmati makan pagi di Dieng

08:45-11:30

Kembali ke penginapan dan
istiharat
Check out dari penginapan untuk
melanjutkan menuju destinasi
selanjutnya yaitu Telaga Menjer
dan kebun teh Tambi.
Menikmati sejuknya pemandangan
Telaga Menjer dan berfoto di
kebun teh tambi.

11:30-12:00

12:00-13:00

13:00-13:30

Berkunjung ke toko oleh-oleh yang
ada di Kota Wonosobo

13:30-14:00

Makan siang khas Wonosobo

14:00-18:00

Perjalanan pulang menuju
Yogyakarta.
Tiba di Yogyakarta

18:00-19.00

goa di sekitar area Telaga Warna
dan Pengilon.
Makan pagi bisa berupa : Nasi
Goreng, Ayam Goreng, Entok
Goreng, ataupun Soto.
Packing dan mandi.
Check out tidak lebih dari pukul
12:00 am.

Berjalan menikmati pemandangan
Telaga Menjer di lembah Gunung
Seroja. Ada juga perahu untuk
berkeliling.
Banyak sekali oleh-oleh yang bisa
dibeli seperti kacang dieng, keripik
jamur, keripik kentang, olahan
carica dan purwaceng khas Dieng.
Mie Ongklok adalah makanan khas
yang terkenal di Kota Wonosobo.
Anda bisa menikmati lezatnya Mie
Ongklok di temani oleh sate dan
tempe kemul.

Seluruh crew berpamitan dan
kembali ke Kota Wonosobo.

ITINERARY PAKET WISATA DIENG 3D/2N (VIA WONOSOBO)
Waktu

Tour Program

Hari ke 1
10:45-11:00

Meeting point di kota Wonosobo

11:00-12:00

Makan Siang

12:00-13:30

Telaga Merdada

13:30-14:30

Kawah Sileri

14:30-15:30

Batu Ratapan Angin

Catatan
Crew menunggu di meeting point
yang telah ditentukan. Seperti
alun-alun kota Wonosobo maupun
tempat lainnya.
Istirahat dan makan siang di
tempat yang telah ditentukan.
Telaga yang akan surut ketika
musim kemarau ini merupakan
telaga terluas yang ada di Dataran
Tinggi Dieng
Dahulu kala ada seorang nenek
sihir tua yang sakti, si nenek sihir
berniat bertapa untuk
memperdalam ilmunya. Ia pun
mendaki ke puncak gunung
Pagerkandang dengan sebuah
tongkat dan tempurung yang
berisikan air leri (air bekas cucian
beras), karena terlalu tua nenek
tersebut terpeleset dan air leri
tersebut tumpah kebawah menjadi
kawah yang di sebut Kawah Sileri.
Itulah singkatnya dari legenda
kawah sileri, selain itu anda juga
dapat menikmati indahnya lereng
perbukitan gunung pagerkandang.
Dari atas Batu Ratapan Angin ini
anda dapat melihat Telaga Warna
dan Telaga Pengilon yang sungguh
indah, selain itu dikala anda
sedang mendaki bukit anda akan
disuguhkan oleh lahan perkebunan
warga berupa tanaman sayuran
kubis, kentang, carica, dan pohon
terong belanda.

Info harga paket wisata & request itinerary silakan hubungi kami:
Telepon: 0852-1385-7373 | Email: tour@obyekwisatadieng.com | Web: http://obyekwisatadieng.com

15:30-16:00

Dieng Plateau Theater

16:00-19:00

Check in penginapan

19:00-21:00

Makan Malam

21:00-06:30

Istirahat

Hari ke 2
06:30-07:00

Gardu Pandang Tieng

07:00-08:00

Candi Arjuna

08:00-09:00
09:00-10:00

Makan Pagi
Melihat fenomena alam Kawah
Sikidang

10:00-11:00

Telaga Warna dan Telaga Pengilon

11:00-12:00

Mengunjungi Sumur Jalatunda

12:00-13:00

Makan siang

13:00-14:00

Mengunjungi Kebun Teh Tambi

14:00-15:30

Telaga Menjer

15:30-18:30

Kembali ke penginapan

18:30-19:30

Makan malam

19:30-02:30

Istirahat

Tayangan film dokumenter
tentang sejarah, budaya, dan
kondisi geografis Dieng.
Setelah mengunjungi beberapa
obyek wisata yang ada di Dieng
maka saatnya untuk beristirahat
sejenak dan keperluan pribadi
seperti mandi.
Menikmati makan malam di kota
Wonosobo dan setelah itu
berkeliling menikmati malam di
alun – alun kota.
Kembali ke penginapan untuk
istirahat dan acara bebas.
Menyaksikan matahari terbit dan
menikmati sejuknya udara di desa
Tieng.
Candi Hindu di Dieng merupakan
candi tertua yang pernah ada di
Jawa. Kompleks Candi Arjuna
berada di desa Dieng Kulon
Banjarnegara.
Makan pagi di Dieng
Kawah Sikidang merupakan kawah
yang bisa berpindah-pindah
seperti kidang (Hewan Kijang), tak
hanya itu medan yang datar juga
akan membuat anda lebih mudah
untuk menjangkau kawah utama
yang berada di antara kawahkawah kecil.
Jika pada hari pertama anda puas
menikmati pemandangan telaga
dari atas bukit Batu Ratapan Angin
maka saatnya anda mengunjungi
langsung dari bibir telaga, dengan
harga tiket Rp. 5000,- di hari biasa
dan Rp. 7500,- di akhir pekan atau
dihari libur. Sungguh menarik
bukan,
Sumur, mungkin yang tersirat di
benak anda adalah sumur kecil
yang dalam tetapi itu tidak berlaku
untuk Sumur Jalatunda ang ada di
Dieng ini. Sumur raksasa ini
mempunyai diameter kira – kira 90
meter dan kedalaman dari bibir
sumur 100 meter.
Bisa request makan siang di Dieng
atau Wonosobo
Sebelum mengunjungi destinasi
selanjutnya anda akan disuguhkan
hamparan tanaman teh yang
masih dikelola oleh PT. Tambi
Menjer diambil dari bahasa jawa
yang berarti singkatan men jejer
(biar dekat), konon ada mitos bagi
yang mempunyai kekasih dan
berkunjung ke Telaga Menjer maka
hubungannya tak bertahan lama
atau dengan kata lain akan segera
putus.
Keperluan pribadi mandi dan lainlain.
Makan malam di sekitar
penginapan.
Disarankan untuk istirahat lebih
awal.

Hari ke 3

Info harga paket wisata & request itinerary silakan hubungi kami:
Telepon: 0852-1385-7373 | Email: tour@obyekwisatadieng.com | Web: http://obyekwisatadieng.com

02:30-03:00

Perjalanan dari penginapan
menuju desa tertinggi di Pulau
Jawa yaitu Desa Sembungan.

03:00-07:00

Golden Sunrise Sikunir

07:00-08:00

Makan pagi

08:00-09:00
09:00-10:00

Kembali ke penginapan
Pusat oleh-oleh dan wisata kuliner
khas

10:00-12.00

Crew berpamitan

Perlengkapan yang harus dibawa
adalah jaket, sarung tangan,
penutup kepala, P3K, air mineral
dan senter.
Medan yang mendaki mungkin
akan membuat anda sedikit
kelelahan tetapi jangan menyerah
dahulu karena hanya 30 menit saja
anda sudah bisa menikmati betapa
indahnya matahari terbit yang bisa
anda saksikan di Bukit Sikunir dari
ketinggian sekitar 2.463 meter
diatas permukaan laut.
Bisa request makan pagi di Sikunir
maupun di Dieng.
Istirahat dan keperluan pribadi
Tak lengkap jika anda tidak
membawa oleh – oleh seperti
olahan carica, purwaceng, keripik
jamur, kacang dieng dan lainnya.
Selain itu anda juga akan
menikmati wisata kuliner khas
Wonosobo yaitu Mie Ongklok.
Tour selesai

ITINERARY PAKET WISATA DIENG 2D/1N (VIA SURAKARTA)
Waktu
Hari ke 1
06:00-06:30

Destinasi Tour
Penjemputan di Surakarta

06:30-11:00

Perjalanan dari Surakarta menuju
Wonosobo

11:00-12:00

Makan siang

12:00-12:30

Gardu Pandang Tieng

12:30-13:30

Telaga Warna dan Telaga Pengilon

13:30-14:00

Dieng Plateau Theater

14:00-15:00

Batu Ratapan Angin

15:00-16:00

Kawah Sikidang

Detail Tour
Crew memperkenalkan diri dan
barang-barang di pindahkan ke
kendaraan.
Membutuhkan waktu kurang lebih
4 sampai 4,5 jam untuk sampai di
Kota Wonosobo.
Sampai di kota Wonosobo dan di
lanjutkan untuk istirahat sembari
makan siang.
Sebelum mengunjungi Dieng, anda
akan berhenti dahulu di gardu
pandang yang berada di Desa
Tieng, Kejajar. Disini wisatawan
biasa menyebutnya sebagai
penyesuain udara sebelum
menikmati dinginnya udara di
Dieng.
Telaga yang mempunyai luas
kurang lebih 40 ha ini mempunyai
keunikkan tersendiri dari telaga
lain yang ada di Dieng, karena air
pada telaga dapat berubah-ubah
menjadi hijau, biru, kelabu dan
agak kemerahan.
Bagi anda yang ingin tahu akan
sejarah, budaya, dan kejadian
meletusnya Kawah Sinila yang
menewaskan 149 orang maka
anda wajib untuk menonton
tanyang film dokumenter di Dieng
Plateau Theater.
Tidak jauh dari theater anda bisa
mendaki untuk menikmati
keindahan dua buah telaga yaitu
Telaga Warna dan Telaga Pengilon
dari bukit Batu Ratapan Angin, jika
anda suka berfoto disinilah tempat
untuk selfie terbaik.
Sebagian kawah di Dieng

Info harga paket wisata & request itinerary silakan hubungi kami:
Telepon: 0852-1385-7373 | Email: tour@obyekwisatadieng.com | Web: http://obyekwisatadieng.com

16:00-17:00

Candi Arjuna dan Dharmasala

17:00-19:00

Check in penginapan dan istirahat

19:00-20:30

Makan Malam

20:30-03:00

Kembali ke penginapan untuk
istirahat

Hari ke 2
03:00-03:30

03:30-06:30

Perjalanan ke Desa Sembungan
untuk menikmati Golden Sunrise
Sikunir
Mendaki bukit Sikunir dan melihat
Golden Sunrise Sikunir

06:30-07:30

Turun dari bukit sikunir dan
menikmati jernihnya Telaga
Cebong.

07:30-08:30

Makan Pagi

08:30-11:30

Kembali ke penginapan untuk
istirahat dan kemudian check out.
Telaga Menjer dan Kebun Teh
Tambi.

11:30-12:30

12:30-13:30
13:30-18:00

Pusat Oleh-Oleh dan Makan Siang
Mie Ongklok
Kembali ke Surakarta

mempunyai akses yang agak sulit
untuk dijangkau, tetapi ini tidak
berlaku untuk Kawah Sikidang
yang secara administratif terletak
di Kabupaten Wonosobo.
Menikmati sore di Kompleks Candi
Arjuna yang terdiri dari 5
bangunan candi yaitu Candi
Arjuna, Candi Semar, Candi
Srikandi, Candi Puntadewa, dan
Candi Sembadra. Selain itu juga
terdapat Dharmasala yang dahulu
biasa digunakan sebagai tempat
istirahat.
Barang-barang dipindahkan dan
mandi
Banyak pilihan menu untuk makan
malam seperti bebek goreng, ayam
goreng, soto ayam, soto sapi, nasi
goreng, prasmanan jawa, dll.
Disarankan untuk istirahat lebih
awal karena hari berikutnya harus
bangun lebih pagi.
Perlengkapan : Jaket, Sarung
Tangan, Penutup Kepala, P3K, dan
Air Mineral.
Hanya diperlukan waktu 30 menit
anda akan sampai diatas puncak
pertama. Bukit Sikunir terletak di
Desa Sembungan dan merupakan
desa tertinggi di Pulau Jawa.
Jika anda merasa dingin anda juga
bisa membeli kentang goreng khas
Dieng yang dicampur dengan
kecap.
Makan pagi di Dataran Tinggi
Dieng

Telaga Menjer berada di Desa
Maron Kecamatan Garung, disini
anda bisa menikmati indahnya
telaga dan perahu-perahu nelayan
sekitar serta bagi anda yang ingin
berkeliling menggunakan perahu
juga bisa.

Seluruh crew berpamitan dan tour
selesai.

Info harga paket wisata & request itinerary silakan hubungi kami:
Telepon: 0852-1385-7373 | Email: tour@obyekwisatadieng.com | Web: http://obyekwisatadieng.com

