8 Tips Liburan Hemat bersama Keluarga

Senangnya bisa berlibur bersama keluarga. Apalagi kalau liburan ini bisa hemat dalam
soal budget. Liburan murah bukan hanya soal mencari harga tiket pesawat dan hotel yang
murah. Ada tips liburan hemat yang bisa Ibu terapkan selama liburan berlangsung untuk
membantu mengurangi biaya sekaligus memastikan liburan Ibu dan keluarga tetap
nyaman dan menyenangkan.
Ketika hendak mengunjungi suatu tempat wisata, cobalah untuk mencari tahu
tentang ketersediaan penjualan tiket secara online. Khususnya untuk tiket tempat
wisata di luar negeri, seringkali mereka menjual tiket dengan harga lebih murah
jika Ibu membelinya secara online. Selain lebih praktis, cara ini juga bisa jadi cara
untuk menghindari antrian membeli tiket.
Mengunjungi tempat wisata yang tidak dipungut biaya masuk alias gratis. Banyak
museum maupun taman bermain di dalam maupun di luar negeri yang bisa Ibu
dan keluarga kunjungi secara gratis. Cari tahu terlebih dahulu mana yang paling
menyenangkan dan sesuai dengan usia si Kecil ya, Bu.
Jika penginapan yang Ibu pilih memiliki dapur, Ibu bisa berbelanja di supermarket
setempat dan menyiapkan makanan sendiri, setidaknya untuk sarapan. Ibu juga
dapat mencuci pakaian sendiri sehingga mengurangi biaya laundry seperti jika Ibu
harus mencuci di hotel. Dengan mencuci pakaian Ibu juga bisa mengurangi berat
koper dan terhindar dari over weight saat naik pesawat terbang.
Memilih penginapan yang dekat dengan tempat wisata. Dengan menerapkan tips
liburan hemat ini Ibu dapat mengurangi biaya transportasi untuk mengunjungi
tempat-tempat wisata tersebut.

Memilih moda transportasi yang paling ekonomis selama di tempat tujuan liburan.
Biasanya cara yang paling murah adalah dengan menggunakan transportasi
umum, misalnya kereta atau bis. Tetapi jika Ibu bepergian sekeluarga terkadang
biaya naik kereta untuk seluruh anggota keluarga bisa lebih mahal dibanding
dengan menggunakan taksi online, jika memang tersedia di kota tersebut. Atau jika
di Indonesia, menyewa mobil bisa jadi pilihan yang lebih murah daripada harus
berkali-kali menggunakan taksi.
Hindari makan di area yang banyak turis, karena biasanya lebih mahal. Membawa
bekal camilan bisa jadi pilihan juga untuk mengurangi biaya jajan di tempat wisata
yang seringkali harganya lebih mahal.
Mengirim kartu pos sebagai ganti oleh-oleh. Membawa oleh-oleh selain
membutuhkan biaya ekstra juga menghabiskan tempat serta menambah berat
koper, yang risikonya Ibu harus membayar denda jika sampai over weight saat
hendak naik pesawat terbang. Mengingat sesungguhnya tujuan oleh-oleh adalah
sebagai memberi kenang-kenangan dan berbagi kegembiraan saat liburan dengan
mereka yang di rumah, mengirimkan kartu pos bisa jadi pilihan yang sama
berartinya tetapi tak membutuhkan banyak biaya.
Bagaimana Bu, berguna bukan tips liburan hemat yang kami berikan di atas? Yuk jadikan
liburan kali ini menjadi liburan yang menarik dan seru, tapi tidak memakan banyak biaya!
https://www.sahabatnestle.co.id/content/view/8-tips-liburan-hemat-bersama-keluarga.html

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

