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Romantic Europe
Kereta mewah Inggris yang dikelola Orient-Express,
British Pullman, menawarkan ekspedisi romantis
dari London Victoria menuju kota bersejarah Bath.
Sampai di tujuan, partisipan akan dipandu untuk
menikmati keindahan arsitektur kota, serta menjajal
Roman Bath (mata air panas peninggalan Romawi)
dan terapi air dari Spa Fountain. Dalam perjalanan
kembali ke London, kereta akan menyajikan
sampanye, makan malam empat menu, dan wine.
Tur ini dijadwalkan di tanggal-tanggal yang berbeda
pada periode Mei hingga Desember, dengan tarif
mulai dari $550 per orang. www.orient-express.com.

Saat melakoni city tour ataupun trekking, kaki tentu
menjadi bagian tubuh yang paling menderita.
Salah satu produk yang mampu mengembalikan
kesegarannya adalah Foot Scrub Gel dari Taman
Sari Royal Heritage. Dibuat dari campuran
minyak lemon, serai, dan basil, gel ini berguna
untuk menghilangkan bau kaki, mengurangi pegal, dan mengangkat
sel kulit mati. Menemani produk
tersebut adalah Lotion for Leg yang
berkhasiat melembutkan otot kaku
dan melancarkan peredaran darah
di kaki, serta Hand and Foot Spray
yang dapat membunuh bakteri dan
mengharumkan kaki dan tangan.
Rangkaian produk bagi para traveller
ini tersedia di gerai-gerai Mustika
Ratu, Carrefour, Hypermart,
dan Giant di seluruh Indonesia.
www.tamansariroyalheritage.com.

HAPPY
FEET

Family First
Perusahaan riset Ipsos (www.
ipsos.com) melansir hasil
risetnya mengenai jenis liburan
favorit warga di 24 negara.
Berikutnya tabulasi hasil survei
mereka di Indonesia:

39%
wisata keluarga (mengunjungi
taman bermain, perjalanan satu
hari ke luar kota)

16% petualangan luar ruangan
(mendaki gunung, berkano)

THE ILLUSIONIST
Maya, berarti ilusi dalam bahasa
Sanskerta, menampung lima vila
yang menempati rumah bekas
Manor House dari abad ke-19
di kawasan pedesaan Aranwela,
Sri Lanka. Interior bangunan
bersejarah ini dipenuhi furnitur
antik dari berbagai negara di Asia
dan Eropa, sementara kawasan di
sekelilingnya ditumbuhi taman tropis
dan pohon kelapa. Tarifnya dipatok
mulai dari $170 per malam untuk
kamar, dan $750 untuk vila. www.
mayatangallesrilanka.com.
!"#"$%!"#"$&'(#)&'**&$()&+,

!"

9%

menyatu dengan
kebudayaan lokal
(mencoba makanan
lokal, mengunjungi situs sejarah)
4% wisata kosmopolitan (belanja
di mal-mal ternama, makan di
restoran terkenal)
3% kegiatan memacu adrenalin
(menjelajahi tempat tinggi,
meluncur di lereng salju)
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29% santai dan menyaksikan
pemandangan (tur keliling
kota dengan bus, mengunjungi
restoran lokal)

