Liburan Makin Seru dengan Perencanaan yang Tepat

Tahun 2018 sebentar lagi akan berakhir dan liburan akhir tahun pun akan tiba, saat yang
tepat Ibu gunakan untuk rehat sejenak dari rutinitas dengan berlibur bersama keluarga
ataupun teman. Masih bingung bagaimana cara memulai mempersiapkan liburan? Yuk
simak tips pintar rencanakan liburan supaya liburan akhir tahun Ibu semakin seru dan
berkesan.
1. Siapkan segala kebutuhan liburan sejak jauh hari
Dengan begitu, Ibu bisa merencanakan liburan dengan lebih matang. Ibu juga jadi punya
waktu untuk membandingkan berbagai harga tiket transportasi dan akomodasi yang
berbeda sehingga bisa memilih yang paling sesuai keinginan dan budget. Khususnya
untuk libur akhir tahun, biasanya tiket transportasi dan akomodasi sudah penuh dipesan
orang jika Ibu baru memesannya mendekati tanggal keberangkatan.
2. Siapkan kebutuhan sesuai tempat tujuan
Lain tempat liburan, tentu lain pula kebutuhan yang perlu disiapkan. Misalnya, baju yang
perlu disiapkan untuk liburan ke pantai tentu berbeda dengan jika berlibur ke daerah
pegunungan yang dingin, bukan? Perhatikan pula cuaca di daerah tersebut, ya. Ibu bisa
mencari banyak informasi seputar tempat liburan yang hendak dikunjungi di internet
ataupun langsung menanyakan ke orang-orang yang sudah pernah mengunjungi tempat
tersebut.

Ibu mungkin perlu mempersiapkan payung dan jas hujan kemana pun tujuannya,
mengingat akhir tahun biasanya diramaikan dengan curah hujan yang tinggi.
3. Jaga kesehatan sebelum berangkat
Nah, ini bagian yang penting tapi sering kali tidak diperhatikan. Jangan sampai rencana
liburan gagal karena Ibu atau anggota rombongan liburan ada yang sakit. Supaya tetap fit,
pastikan Ibu terus menerapkan gaya hidup sehat seperti mengatur pola makan,
mencukupi asupan gizi harian, olahraga teratur dan istirahat cukup.
4. Berkemas dengan cermat
Koper yang terlalu besar dan barang bawaan yang terlalu banyak bisa membuat Ibu
kerepotan selama pergi berlibur, lho. Karenanya, Ibu perlu memilah dengan cermat apa
saja yang perlu dibawa. Misalnya, jika Ibu menginap di hotel, maka sebaiknya tidak perlu
membawa handuk dan peralatan mandi karena tentu sudah tersedia di sana. Bawa pula
baju yang bisa Ibu mix and match sehingga tak perlu membawa baju yang terlalu banyak.
Untuk melengkapi persiapan menjelang liburan, pastikan Ibu tetap mengonsumsi BEAR
BRAND setiap harinya ya dan rasakan kemurnian BEAR BRAND. Tidak hanya itu, ibu
juga bisa dapatkan kesempatan memenangkan ratusan hadiah dengan total nilai
milyaran rupiah setiap harinya, cukup dengan membeli 4 kaleng BEAR BRAND.
Tunggu apa lagi, cek selengkapnya di sini.
Ayo wujudkan Niat Muni Setiap Hari kamu sebelum tahun berganti di tahun 2018 ini
bersama BEAR BRAND!
https://www.sahabatnestle.co.id/content/view/liburan-makin-seru-dengan-perencanaanyang-tepat.html
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