
TREKKING AIR TERJUN



BERGABUNG DENGAN RATUSAN CLIENT KAMI
Telah menjelajah sejak 2013



T R E K K I N G  B E R K U A L I T A S

Kami akan menjelaskan dulu

apa yang akan didepan dan

memberikan informasi terkait

destinasi dan program.

Brief ing
Beberapa ranger kami adalah

warga local yang cukup

disegani. Selama 7 tahun kami

telah melayani banyak client

Paham Medan
Tentu kami menjaga SOP dan

kualitas trekking yang anda

inginkan. Kami menjaga

kualitas kami sebaik mungkin.

Menjaga Kual itas

Hanya Untuk Anda Yang Ingin Kenyamanan Ekstra



1 Jam berkendara dari Jakarta via Toll Jagorawi

LOKASI TREKKING
Sentul, Bogor, Jawa Barat
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Refreshing 
Keluarga

Liburan berkesan
dan menyehatkan

untuk keluarga.

Short 
Escape

Kabur Bersama 
dengan gank anda. 

Rencanakan kegiatan
yang berbeda dari

sebelumnya

Outing 
Kantor

Rencanakan kegiatan
sehat dan jauh dari

rutinitas yang 
menjenuhkan di 

kantor

TREKKING INI COCOK UNTUK APA?
Rencanakan segera



ITINERARY

Setelah anda puas menikmati alam ini, 
dengan berat hati kita harus berpisah

SAYONARA06

Petualangan dimulai dan bersiaplah
pengalaman menakjubkan

Perjalanan Dimulai04

Setiba di lokasi, anda akan
diberikan waktu untuk bersantai
dan menikmati curug.

Bersantai di Sungai05

Bertemu di meeting point sekitar Jungleland
Sentu City, Bogor, Jawa Barat.

Sangat disarankan start antara jam 6 – 9 pagi.

MEETING POINT01

Briefing oleh guide sebelum
memulai perjalanan

Briefing03

Dipandu oleh guide menggunakan
motor dan anda dengan kendaraan

anda, menuju parkiran curug / leuwi.

Menuju Parkir02

Waktu tidak mengikat



Sehat fisik dan psikis
Kesehatan adalah nomor satu.

Snack
Mungkin anda

membutuhkannya

Obat Pribadi
Jika anda memiliki kebutuhan 
obat khusus, anda sebaiknya
tidak meninggalkannya

Alas Kaki
Siapkan alas kaki olahraga atau

untuk kegiatan outdoor. Hindari
sandal jepit.

Pakaian
Kenakan pakaian yang 
nyaman dan menyerap
keringat

Kendaraan
Pastikan kendaraan dalam 
keadaan sehat dan tidak 
dimodifikasi rendah

PERSIAPAN CLIENT



Apa Kata Mereka?
Ayu : Trekking Curug Kencana
“Rangernya helpful banget. Gak nyesel
pilih Carpenter.”

Pangeran : Trip Gunung Pancar
“Sangat puas! Very Good!”

Yohanes : Curug Love
“Menambah pengalaman dengan
keindahan alam. Good Job!”

Ridhan : Curug Love
“Pengalaman yang sangat luar biasa, 
guidenya juga ramah. Pilihan juga 
banyak”

Ricky : Leuwi
“Terima kasih carpenteroutdoor, 
rekomended banget. Guidenya helpful”



“7 tahun berpengalaman di dunia outdoor”

Jangan sia – siakan waktu dan biaya yang anda berikan. 
Serahkan pada ahlinya



Paket & Harga
Kami hanya memberikan paket yang nyaman, aman, dan terjamin kualitasnya.

Meeting Point : Jungleland, Sentul, Bogor

Paket di bawah Termasuk :

- Private guide

- Pengawalandarimeeting point –destinasi

- Tiketmasuk

- Tiketparkir

- Snack

- Air Mineral

- Jas hujan(jikadiperlukan)

- Trekking pole



Durasi : Lamanya trekking dari titik start ke tujuan. Belum ditambah bersantai dan trekking pulang.

Level : Tingkat kesulitan berdasarkan pengalaman client kami.

Estimasi Waktu : Total lamanya keseluruhan waktu dari berangkat hingga kembali ke meeting point

Informasi penting

Durasi yang kami tulis hanyalah estimasi. Keadaan lapangan

dan kecepatan dapat mempengaruhi durasi.



Cocok untuk keluarga dengan

anak kecil, orang tua, dan pemula.

Durasi : 15 – 20 menit

Level : Easy

Estimasi Waktu : 07.00 – 11.00

Curug Kencana

Rp 180.000 / orang

Minimal 4 orang



Anda akan mendapatkan 2

destinasi. Cocok untuk anda yang

ingin berolahraga dan menikmati

alam. Melewati kebun, hutan

bambu, dan perkampungan warga.

Durasi : 90 menit

Level : Medium to Hard

Estimasi Waktu : 07.00 – 13.00

Curug Kencana
& Curug Love
Rp 200.000 / orang

Minimal 4 orang



Anda akan mendapatkan 3

destinasi sungai yang berbeda.

Jarak antar sungai berkisar 10

menit trekking.

Melewati perkampungan warga,

perkebunan, dan bukit.

Durasi : 45 menit

Level : Medium

Estimasi Waktu : 07.00 – 12.00

3 Leuwi
Ba r o ng ,  L i ew u k,  Cepet

Rp 220.000 / orang

Minimal 4 orang



Lokasi ini sangat jarang dikunjungi.

Pemandangan menuju lokasi

sangatlah menakjubkan.

Melewati perkebunan, perbukitan,

dan persawahan

Durasi : 100 menit

Level : Medium to Hard

Estimasi Waktu : 07.00 – 13.00

3 Curug
Ciburial, Hordeng, Kembar

Rp 230.000 / orang

Minimal 4 orang



Khusus yang menyukai dan

terbiasa olahraga. Lokasi yang

jarang dikunjungi oleh orang

kebanyakan. Anda akan

mengunjungi 3 leuwi dan 1 curug.

Durasi : 120 menit

Level : Hard

Estimasi Waktu : 07.00 – 14.00

Curug Cibaliung
B a r o n g ,  L i e w u k ,  C e p e t ,  
C u r u g C i b a l i u n g

Rp 315.000 / orang

Minimal 4 orang



Seluruh biaya akan ditambahan di total biaya di dalam invoice

Parkir mobil anda di jungleland dan anda akan diantar jemput dengan
kendaraan bak terbuka.

Rasakan pengalaman menikmati pemandangan dan suasana alam lebih
seru.

Kendaraan Pick Up 

Rp 450.000 / Kendaraan (cukup untuk 6 orang dewasa)

BIAYA TAMBAHAN
Akan menambah pengalaman jika diambil

Kami akan siapkan makan siang anda dan rombongan. 
Makan dengan menu desa di tempat yang sudah disediakan.

Makan Siang |  Rp 50.000 / orang



Ini adalah penjelasan tentang pertanyaan yang sering diajukan

Tanya Dong!

Banyak pungutan liar gak?
Guide kami telah akrab dengan warga lokal. 
Kami menjamin tidak akan ada pungutan liar.

Apakah akan digabung dengan grup
lain?
Trip ini bersifat private trip. Anda tidak akan
digabung dengan grup/orang lain. Guide 
hanya untuk grup anda

Jika kurang dari minimal?
Beritahu kami, biaya akan disesuaikan.

Jika Hujan bagaimana?
Kita adalah tamu di alam bebas. Nikmati
suguhannya. Kita akan berteduh di tempat
aman.

Makannya bagaimana?
Dengan tambahan, anda akan
mendapatkan makan siang.

Apakah ada biaya tambahan?
Tidak ada, selain bensin menuju lokasi, 
parkir kendaraan, dan pengeluaran pribadi/

Apakah anak kecil dikenakan
pengurangan biaya?

Anak kecil justru membutuhkan pengawasan
extra dan hati-hati. Peserta anak kecil harus diberi
perhatian lebih daripada orang dewasa.
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CARA PESAN

01 02 03

Informasikan rencana

anda. Sebutkan jumlah

orang, tanggal, dan 

tujuan.

Hubungi Kami

Setelah anda mengisi form 

pemesanan, kami akan mengirimkan

invoice untuk dibayarkan. 

Invoice

Setelah pembayaran diterima

dan telah kami konfirmasi, 

staff kami akan menghubungi

anda 1 hari sebelum kegiatan.

Kegiatan



Hubungi Kami

Kami siap sedia memberikan service terbaik

Hai@TheCarpenterOutdoor.com

0 8 1 9 1 9 4 5 1 9 8 9 (Whatsapp)
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Copyright © The Carpenter Outdoor. All rights.

www.TheCarpenterOutdoor.com

@TheCarpenterOutdoor
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