7 Tips Merencanakan Traveling Hemat

Traveling dengan memanfaatkan jasa agen perjalanan memang praktis, tetapi seringkali
biaya yang dibutuhkan menjadi lebih mahal. Jangan ragu untuk merencanakan perjalanan
liburan sendiri ya, Bu. Karena sekarang ini menyiapkan liburan yang seru bisa dilakukan
sendiri dengan mudah. Selain itu, dengan merencanakan perjalanan liburan sendiri Ibu
juga bisa menyesuaikan dengan budget yang dimiliki. Sebelum mulai merencanakan
perjalanan liburan keluarga, yuk simak tips traveling hemat berikut ini:
Rencanakan perjalanan liburan sejak jauh hari. Dengan begitu, Ibu punya waktu
lebih banyak untuk mempertimbangkan pilihan tempat tujuan, moda transportasi
dan akomodasi yang paling sesuai dengan budget. Selain itu, beberapa
penerbangan juga sering menjual tiket harga promosi bahkan sejak 6 bulan
sebelum waktu keberangkatan.
Pilih destinasi yang sesuai dengan budget. Ketika memilih tujuan liburan,
pertimbangkan pula mahal atau tidaknya biaya akomodasi dan makan di tempat
tersebut. Misalnya, berlibur di dalam negeri tentu lebih murah daripada ke luar
negeri. Atau, mencari hotel dan makan yang murah tentu lebih mudah di Solo
daripada di Bali.
Pertimbangkan berbagai moda transportasi. Cek harga berbagai transportasi yang
berbeda seperti pesawat terbang atau kereta api. Untuk poin yang satu ini, selain
harga Ibu juga perlu mempertimbangkan waktu yang dihabiskan untuk perjalanan
dengan transportasi tersebut.
Pertimbangkan opsi penginapan selain hotel. Kini, ada banyak pilihan penginapan
yang bisa Ibu pilih untuk liburan. Seperti menginap di Airbnb atau serviced

apartment. Seringkali penginapan semacam ini jadi lebih murah harganya, apalagi
jika Ibu pergi liburan beramai-ramai.
Memesan tiket atau penginapan melalui situs online. Sudah banyak situs online
yang dapat memudahkan Ibu untuk membandingkan harga dari berbagai
maskapai dan hotel. Biasanya, masing-masing situs mempunyai harga dan
promosi yang berbeda. Bahkan Ibu juga bisa memanfaatkan poin yang Ibu
kumpulkan dari pemesanan sebelumnya untuk mendapatkan potongan harga. Jadi
sebaiknya Ibu cek lebih dari satu situs perjalanan, ya.
Beli tiket di travel fair. Tips traveling yang ini memungkinkan Ibu mendapat tiket
pesawat dengan harga yang sangat murah asal Ibu tau triknya. Misalnya, datang
pada saat happy hour dan menggunakan kartu kredit dari bank yang berpartisipasi.
Sebaiknya Ibu juga sudah tau tempat tujuan berlibur yang ingin didatangi supaya
tidak impulsif membeli tiket di travel fair tanpa mempertimbangkan budget untuk
kebutuhan lainnya.
Membuat budget perjalanan. Susunlah budget perjalanan yang mencakup semua
pengeluaran mulai dari transportasi, penginapan, makan, dan biaya darurat.
Dengan cara ini Ibu dapat merencanakan liburan dengan lebih baik sesuai dengan
budget yang dimiliki.
Nah, setelah membaca tips traveling hemat di atas, Ibu kini bisa mulai merencanakan
perjalanan liburan bersama keluarga. Jangan lupa untuk menyertakan anggota keluarga
lainnya dalam memilih destinasinya ya, Bu. Selamat berlibur!
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