Romantisnya
Liburan
ke
Yogyakarta Bersama Pasangan
Ada dua hal yang muncul di kepala saat membicarakan tahun
baru, yaitu liburan dan juga promo. Setelah Anda disibukkan
oleh berbagai macam hal yang menguras tenaga, Anda perlu
bersantai dan menikmati liburan selama beberapa hari sebelum
kembali ke rutinitas sehari-hari. Selain itu, dikarenakan
musim liburan, maka banyak juga promo liburan yang ditawarkan.
Mulai dari promo cuci gudang yang ada di toko-toko sampai
dengan promo liburan yang diberikan oleh berbagai maskapai
mulai dari Garuda, Sriwijaya Air, hingga Lion Air.
Tak hanya dibuat bingung oleh berbagai promo dari maskapai,

kadang ada dari Anda yang juga dibingungkan oleh tujuan
liburan. Ada banyak tempat menarik yang ingin dikunjungi, tapi
waktu begitu terbatas. Bagi Anda yang mempunyai pasangan,
penulis ada satu saran tempat yang wajib untuk Anda kunjungi
bersama pasangan, yaitu Yogyakarta. Kenapa Yogyakarta?
Silahkan simak beberapa alasannya berikut ini.
Jalan Malioboro
Alasan pertama kenapa Anda harus ke Jogja adalah Jalan
Malioboro. Jalan ini adalah sebuah bukti kalau kota Yogyakarta
itu tak pernah tidur. Kegiatan di jalan ini sungguh beraneka
macam dari pagi sampai malam. Anda dan pasangan bisa duduk
santai, menikmati suasana di salah satu bangku yang tersedia,
menyeruput kopi hangat sambil diiringi oleh berbagai macam
‘grup musik’ yang ada di sepanjang Jalan Malioboro. Jika Anda
kesini tepat di malam tahun baru, Anda juga bisa menyaksikan
countdown dan meriahnya kembang api.
Pintu Langit Dahromo
Anda ingin menyaksikan pemandangan seluruh kota Jogja di malam
hari? Pintu Langit Dahromo adalah jawabannya. Di tempat ini
ada spot foto berbentuk pintu dengan latar pemandangan kota
Yogyakarta yang luar biasa. Lengkap dengan gemerlapnya lampu
dan jika Anda beruntung, maka bintang-bintang juga akan muncul
di langit. Anda bisa mengambil gambar bersama pasangan di sini
dengan biaya yang murah, cukup Rp 5.000 saja, ditambah dengan
biaya parkir.
Candi Prambanan
Candi Hindu terbesar di Indonesia ini memang benar-benar
megah, apalagi jika Anda mengunjunginya di malam hari, Anda
akan disambut oleh Candi Prambanan dalam balutan lampu sorot
warna-warni yang indah. Lalu, bagi Anda yang menginginkan
ngedate bersama pasangan yang anti-mainstream, maka Candi
Prambanan adalah pilihan terbaik.

Alih-alih berkencan dengan nonton film atau makan di restoran,
di Candi Prambanan Anda dan pasangan akan disuguhi oleh
berbagai macam event dan pertunjukan. Sebut saja, drama seni
tari Ramayana Ballet Prambanan atau Sendratari Ramayana
Prambanan. Pertunjukan ini sukses menyatukan seni tari, drama
dan juga musik tradisional dalam satu panggung. Dijamin, Anda
dan pasangan akan terpukau dan hanyut dalam kisah Ramayana.
Bukit Bintang
Seperti namanya, Bukit Bintang adalah sebuah tempat yang
bertabur dengan bintang. Di kawasan Bukit Bintang, banyak
terdapat warung dan kedai kopi sederhana yang bisa Anda
kunjungi. Tempat ini selalu ramai setiap malam hari, maka dari
itu Anda harus datang lebih awal jika ingin ke sini. Secangkir
kopi panas di malam yang dingin ditambah dengan latar
pemandangan malam kota Yogyakarta yang bertabur dengan
bintang. Siapa yang bisa menolak pesona seperti ini?
Bagaimana? Empat alasan di atas pasti sudah cukup untuk
membuat Anda dan pasangan jatuh cinta pada Yogyakarta, bukan?
Nah, karena sudah dapat tempat tujuan, sekarang Anda hanya
harus menentukan maskapai apa yang memberikan promo terbaik
menuju ke Yogyakarta. Apakah itu Garuda? Atau Sriwijaya Air?
Silahkan sesuaikan dengan bujet liburan yang sudah disiapkan.
(*)

