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Persiapan menjelang liburan akhir tahun
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Liburan sebentar lagi! Menjelang akhir tahun, tidak hanya pergantian tahun yang dinanti tetapi juga
liburan menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu. Waktu liburan seringkali dimanfaatkan untuk
bersantai, berkumpul dengan keluarga, ataupun hanya sekadar beristirahat dari padatnya rutinitas
sehari-hari. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru nanti, agar lebih maksimal tidak ada salahnya
anda sudah mulai melakukan persiapan saat ini. Kira-kira hal apa saja ya yang penting dan perlu
dipersiapkan menjelang libur akhir tahun nanti?
Yang pertama tentunya mempersiapkan budget. Buat perkiraan berapa budget yang ingin di
keluarkan untuk liburan kali ini. Ada baiknya anda sudah mulai menabung sejak dini agar budget
yang diinginkan tercapai tanpa merasa terbebani. Apalagi menjelang musim libur panjang dan
liburan akhir tahun alias peak seasonÂ harga tiket pesawat, hotel, sewa kendaraan dan lain
sebagainya menjadi lebih mahal dari biasanya.
Kedua adalah durasi liburan. Tentukanlah berapa lama waktu yang ingin anda manfaatkan untuk
berlibur. 3 hari? 5 hari? atau satu minggu? Dengan demikian, anda dapat memprediksi destinasi
yang tepat dan jumlah barang yang harus di persiapkan. Pastikan durasi berlibur anda sesuai
dengan budget ya.
Ketiga adalah destinasi. Nah, utntuk yang satu ini perannya sangat krusial tentunya. Destinasi
wisata yang dapat dituju ada beragam, mulai dari dalam negeri hingga luar negeri. Agar tidak
bingung dalam memilih destinasi, anda dapat menentukan kira-kira apa aktivitas yang ingin anda
lakukan ketika berlibur. Jika anda ingin menikmati alam bawah laut atau sekadar bermain di pantai,
anda dapat mengunjungi berbagai pulau yang ada di Indonesia seperti pulau harapan, pulau
pramuka dan masih banyak lagi. Anda dapat melakukan aktivitas diving, snorkling ataupun
memancing. Jika anda ingin berpetualang saat berlibur, anda dapat memilih aktivitas hiking.
Gunung bromo, gunung merapi merupakan beberapa gunung yang dapat menjadi pilihan jika anda
ingin merasakan liburan yang lebih menantang. Atau jika anda ingin merasakan suasana yang
berbeda anda dapat memilih destinasi di luar negeri.
Keempat adalah transportasi. Tidak kalah penting dari destinasi, anda perlu memilih jenis
transportasi yang tepat untuk mencapai destinasi wisata. Jika destinasi yang dituju tidak terlalu jauh,
ada baiknya anda menggunakan transportasi kereta, selain harganya yang terjangkau, anda juga
dipastikan sampai tepat waktu karena bebas dari hambatan macet. Penggunaan transportasi
pribadi seperti mobil juga bisa jadi pilihan kok, apalagi jika anda berlibur bersama keluarga,
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kehangatan dan suasana liburan akan terasa di sepanjang perjalanan. Jika destinasi yang dituju
cukup jauh anda dapat menggunakan tarnsportasi udara, yaitu pesawat. Meskipun biaya yang di
keluarkan cukup besar, anda dapat tiba di tempat tujuan lebih cepat dan dapat segera
memanfaatkan waktu yang anda miliki untuk bersantai.
Kelima adalah pemilihan tas yang tepat. Yup! penggunaan tas yang tepat memberikan pengaruh
yang besar loh bagi liburan anda. Pemilihan tas dapat anda sesuaikan dengan destinasi yang akan
dituju. Misalnya, jika anda hendak melakukan hiking, tas berjenis backpack merupakan pilihan yang
tepat. Selain lebih ringkas dan fleksibel, tas backpack juga menyediakan ruangan yang pas untuk
anda isi dengan berbagai keperluan. Untuk jenis backpack, merk polo classic sudah tidak asing lagi
dan dapat menjadi salah satu pilihan anda. Tentunya anda tidak ingin mengalami kejadian tas rusak
ketika hiking bukan? Nah, bagi anda yang ingin bersantai ketika berlibur dan durasinya cukup lama,
tas berjenis koper merupakan pilihan yang tepat. Selain memiliki ruang yang besar, tas koper juga
dilengkapi roda sehingga mudah dipindahkan. Untuk jenis koper, sederet merk seperti Arnold
Palmer, Jack Nicklaus hingga Condotti menawarkan berbagai jenis dan ukuran yang dapat anda
sesuaikan. Untuk menunjang penampilan anda ketika berlibur koleksi tas dari ELLE, Bellezza dapat
menjadi pilihan untuk melengkapi gayaÂ fashionÂ anda ketika berlibur. Beragam jenis tas dari
berbagai merk ini dapat anda temukan di Studio Tas. Studio Tas merupakan toko online yang
menyediakan berbagai tas untuk kebutuhan anda dari berbagai merk. Mudahnya lagi, selain melalui
website, anda juga dapat menemukan Studio Tas di berbagai e-commerce seperti Lazada, Elevania
dan JD.ID. Nikmati berbagai penawaran menarik yang Studio Tas tawarkan! Apakah anda sudah
siap menyambut liburan nanti?
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