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CONTOH ITINERARY PAKET WISATA DIENG 1 HARI

Waktu Kegiatan Keterangan
03.00 Meeting Point di

Wonosobo
Perjalanan ke Sikunir

Fun tracking bukit Sikunir Karena medan yang cukup berat, terutama bagi pemula, maka
perjalanan ke bukit Sikunir sebaiknya lebih awal, sehinga bisa
lebih santai. Panjang jalur trekking ke puncak Sikunir kurang
lebih 800 meter dari basecamp, ditempuh dalam waktu sekitar
45 menit. Bagi peserta yang kondisi fisiknya tidak memungkin,
disarankan untuk tidak ikut mendaki bukit Sikunir.

Tiba di puncak Sikunir Sembari menantikan datangnya momentum Golden Sunrise
yang spektakuler, wisatawan bisa melakukan banyak hal seperti
sholat subuh, foto-foto, santai di warung kopi, mencari spot
terbaik, dll. Golden Sunrise Sikunir secara perlahan dan tampak
malu-malu mulai menampakkan diri, menembus tebalnya kabut
pagi. Dari sinilah kita disajikan lukisan Illahi dengan
kemegahannya yang luar biasa.

06.30 Menuruni Bukit Sikunir

07.00 Sarapan

08.00 Telaga Warna Telaga Warna menyuguhkan satu pesona alam yang sangat
fantastis. Pantulan cahaya matahari dan pepohonan di sekeliling
telaga, kandungan sulfur terlarut dalam air telaga, serta tingkat
kedalaman yang bervariasi menghasilkan komposisi warna air
yang indah. Cari spot terbaik untuk Anda.

09.00 Dieng Plateau Theater Menyaksikan film dokumenter tentang kawasan Dataran Tinggi
Dieng, mulai dari sejarah, aktivitas vulkanik, hingga budaya
setempat. Disinilah wisatawan bisa mengetahui dan memahami
lebih dalam tentang Dieng.

10.00 Kawah Sikidang Merupakan kawah paling unik di Dieng, kawah yang bisa
berpindah tempat. Tak mengherankan jika masyarakat setempat
memberinya nama Kawah Sikidang, bagaikan seekor kidang
(rusa). Pemandangan di sekitar kawah Sikidang juga sangat
eksotis, cocok untuk menghabiskan waktu sambil berfoto-foto.

11.00 Komplek Candi Arjuna Diduga candi-candi di kawasan Dieng merupakan candi tertua di
Indonesia. Bahkan menurut buku “Mata Air Peradaban”,
disebutkan bahwa kompleks percandian Dieng merupakan cikal
bakal berkembangnya peradaban Hindu kuno, Disinilah
wisatawan bisa menyaksikan peninggalan sejarah yang
monumental.

Rangkaian kegiatan selesai

Jadwal kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu, menyesuaikan situasi, kondisi, dan kenyamanan
wisatawan.
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