Plesir Gak Perlu Khawatir, Diskon Mulai 250 Ribu Dari Tiket.com
Mengawali awal tahun baru, jatah cuti Anda juga mulai kembali baru. Ditambah lagi bila
Anda masih memiliki sisa cuti di tahun lalu. Tabungan cuti Anda pasti semakin banyak.
Tahukah Anda jika di tahun ini ada 15 hari libur nasional? Masa iya Anda mau menyianyiakan kembali jatah cuti tersebut. Sekarang saatnya merencanakan waktu-waktu cuti
Anda secara tepat dan pintar.
Bagaimana caranya untuk merencanakan liburan pintar? tentunya, manfaatkan promo
traveling yang sedang berlangsung di awal tahun. Salah satunya adalah paket lengkap
dan hemat dari Tiket.com yang sedang berlangsung sampai dengan 17 Januari 2016
ini. Dapatkan promo pesawat Air Asia dengan diskon Rp 100.000/transaksi. Untuk
akomodasi liburan, Anda tak perlu khawatir, ada promo diskon hotel 35%/kamar/malam.
Tidak hanya itu, Andapun bisa mendapatkan diskon untuk sewa mobil di Tiket.com
sebesar Rp 50.000/transaksi tanpa minimum. Jadi, apabila Anda menginginkan paket
liburan lengkap; pesawat, hotel, dan sewa mobil, Anda bisa mendapatkan total diskon
mulai dari Rp 250.000,-. Lengkap dan Hemat!
Diskon 35% hotel ini berlaku untuk puluhan hotel Kagum Group yang tersebar di
seluruh Indonesia, seperti : Banana Inn Hotel Bandung, Gino Feruci Villa Ubud Bali,
Serela Legian Bali, Serela Legaligo Makassar, Golden Flower Savero Bogor, Zodiac @
Cokro Yogyakarta, dan puluhan hotel Kagum Group lainnya. Namun, bila pilihan tempat
menginap Anda jatuh pada hotel lain, jangan khawatir, Tiket.com juga menyediakan
diskon 10% untuk hotel-hotel pilihan mulai dari hotel bintang 2 sampai dengan bintang 5
di 9 kota di Indonesia.
Nah, jangan sampai kelewatan untuk mendapatkan info promo terbaru dari Tiket.com.
Jadilah orang paling pertama untuk tahu mengenai promo Tiket.com dengan
berlangganan newsletter Tiket.com. Jadi, Anda tak perlu repot cari-cari promo, karena
secara otomatis semua info promo terbaru dari Tiket.com akan langsung masuk ke
email Anda. Jangan lupa juga untuk unduh applikasi Tiket.com yang sudah tersedia di
Android dan iOS.
Wara Wiri, Don’t Worry, cukup klik Tiket.com, plesir gak perlu khawatir!

