
Tips Berwisata Murah Menikmati Eksotika Alam Bandung 

Bandung adalah kota yang penuh dengan eksotika alamnya. Alam yang indah di Bandung sangat tepat jika 

dijadikan pilihan untuk berwisata. Hingga saat ini, banyak orang yang ingin menikmati keindahan tersebut. 

Mulai dari warga lokal maupun mancanegara. Daya tarik yang dimiliki Bandung tidak hanya karena 

udaranya yang sejuk. Selain itu, Bandung juga memiliki sejarah lokal yang tergolong unik. Sehingga, banyak 

pula wisatawan yang berminat mendalami sejarah Bandung. 

Dan bagi anda yang ingin melancong ke Bandung maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Hal ini 

berguna agat wisata anda lebih hemat dan murah. Sehingga anda dapat berkunjung ke tempat wisata yang 

lebih banyak lagi. Dan berikut adalah tips berwisata untuk menikmati eksotika alam di Bandung. 

Rencanakan Perjalanan saat di Bandung 

Hal utama yang harus direncanakan secara matang untuk berwisata ke Bandung adalah sarana transportasi. 

Supaya wisata anda lebih hemat dan murah, akan lebih tepat jika memanfaatkan transportasi pesawat 

untuk mencapai Bandung. Saat ini beberapa maskapai penerbangan telah menyediakan rute ke Bandung. 

Hal ini tentu sangat mempermudah dalam perjalanan dan lebih hemat waktu. Untuk memesan tiket anda 

bisa menghubungi Tiket2.com 

Selain pesawat, anda juga harus menentukan transportasi darat untuk menjangkau tempat-tempat wisata 

di Bandung. Kota Bandung selalu dipadati pengunjung. Terutama pada hari-hari libur. Akibatnya, lalu lintas 

pun macet. Untuk menghindari hal itu anda harus menghindari hari-hari ramai tersebut. Seperti hari 

Minggu dan hari-hari liburan.  

Pilih Waktu Berlibur Yang Tepat 

Berwisata akan terasa lebih nyaman ketika dilakukan saat Bandung masih sepi. Kondisi tersebut hanya akan 

anda dapati pada hari-hari kerja. Untuk itu anda bisa mengambil cuti pada hari-hari orang masih aktif kerja. 

Selain kepadatan, beberapa tempat wisata memberlakukan harga khusus pada hari Sabtu-Minggu yang 

lebih mahal. Misalnya, Trans Studio Bandung, pada hari Senin-Jumat harga tiket adalah Rp.150.000/orang. 

Sedangkan Sabtu-Minggu seharga Rp.200.000/orang. Untuk menyikapi hal ini anda bisa cuti lebih awal yaitu 

pada hari Jum’at sebelum hari libur. 

Tentukan Tujuan Wisata 

Hal terbaik dalam berwisata adalah perencanaan. Untuk itu, sebelum berlibur maka rencanakan terlebih 

dahulu tempat-tempat wisata yang ingin anda kunjungi. Di Bandung terdapat banyak sekali tempat wisata. 

Dan tentu saja anda tidak dapat menghabiskannya hanya dalam satu hari.  

Sebisa mungkin tentukan tempat tujuan wisata bersama keluarga. Sehingga keinginan mereka dapat 

terpenuhi dan merasa puas. Jika anda ingin berwisata shopping di Bandung, anda bisa menjadikan tempat 

Factory Outlate. Tempat belanja ini terletak di daerah Cihamplas. Dan jika anda ingin bermain bersama 

keluarga maka Trans Studio Bandung adalah pilihan yang tepat. Atau anda ingin berwisata alam maka 

tempat wisata seperti Taman Bunga Cihideung, Ciater, Gunung Tangkuban Perahu, Kawah Putih, dan lain 

sebagainya adalah pilihan yang tepat untuk memanjakan diri anda dan keluarga. 

 

 



Wisata Kuliner Khas Bandung 

Berwisata ke Bandung belum lengkap tanpa mencicipi makanan khas Bandung. Untuk sekedar memanjakan 

lidah anda dapat juga berwisata kuliner di Bandung. Misalnya, House du Chocolait yang menyediakan 

semua menu berbahan coklat. Tempat kuliner ini terletak di dekat Apartment Setiabudi. Ada juga The Peak 

yaitu tempat kuliner yang nyaman untuk kuliner sambil menikmati pemandangan dengan hawa sejuk.  

Tentukan Hotel untuk Menginap 

Apabila anda datang dari tempat yang cukup jauh maka anda memerlukan tempat singgah. Dalam hal ini 

anda harus cermat dalam memilih hotel. Sebab, di Bandung terdapat banyak sekali hotel. Mulai dari yang 

murah hingga yang mahal. Namun, akan lebih baik lagi jika anda menginap di hotel yang berada di dekat 

tempat wisata yang akan anda kunjungi pada hari selanjutnya.  

Dan untuk lebih jelasnya mengenai harga hotel dan hotel yang direkomendasikan berdasarkan tempat 

wisata, anda dapat memesannya melalui Tiket2.com agar liburan anda terasa lebih santai. 

 


