
Appleland Tour 
Anda Liburan, Kami yang Merencanakan 

 

Apakah Anda ingin liburan di Surabaya, Batu, Malang, dan Bromo? Liburan 

merupakan aktivitas menarik yang bisa menyegarkan kembali pikiran Anda, apalagi 

tempat tujuan wisata di atas memang memiliki daya tarik luar biasa. Sayangnya, 

merencanakan perjalanan sering terasa susah dan merepotkan. Banyak orang 

menghadapi masalah saat mengatur sendiri perjalanan mereka. 

Sudah saatnya Anda menghentikan kesulitan dan kerepotan tersebut! Mengatur 

perjalanan terasa semakin mudah bersama kami, 

APPLELAND TOUR 

Sebuah agen perjalanan yang profesional, paham lokasi, dan tepercaya. Kami dapat 

merencanakan kunjungan, menawarkan fasilitas lengkap, dan menjamin 

kenyamanan perjalanan Anda. 

 

Who We Are? 

Appleland Tour adalah agent tour di Malang, Jawa Timur, yang menawarkan paket 

wisata atau perjalanan kerja di dalam dan luar negeri. Appleland Tour selalu 

memberikan pelayanan terbaik secara profesional dan sesuai Standar Operasional 

Prosedur (SOP). Berbekal pengalaman panjang di bidang pariwisata, Appleland 

Tour mengatur perjalanan dengan mengutamakan kepuasan Anda. 

Tim Appleland Tour memiliki pengetahuan mendalam tentang Surabaya, Batu, 

Malang, dan Bromo. Tim kami yang sangat mencintai daerah dapat membawa Anda 

menyaksikan sisi terbaik pariwisata Jawa Timur—membuat perjalanan Anda 

semakin menyenangkan dan tak terlupakan. Anda dapat menikmati wisata alam, 

pendidikan, sejarah, kuliner, budaya, dan masih banyak lagi. 

Appleland Tour dapat menjawab segala kebutuhan perjalanan Anda, mulai dari 

menyusun rencana perjalanan (itinerary), memesan tiket, menyiapkan transportasi 

dan penginapan, sampai melengkapi dokumen perjalanan. Tim Appleland Tour yang 

ramah dan berdedikasi siap membantu Anda untuk mewujudkan kenyamanan 

perjalanan. 

Appleland Tour adalah perusahaan yang tepercaya. Anda dapat mengunjungi 

alamat kami: 



Appleland Tour 

Jalan M. Sahar 85 Kota Wisata Batu, Malang, Jawa Timur 

Telepon: (0341) 510338 

Twitter: @applelandtour 

 

Our Services 

Appleland Tour menawarkan berbagai pelayanan untuk memastikan perjalanan 

Anda semakin mudah dan nyaman, di antaranya: 

➢ Paket wisata dalam negeri (Surabaya, Batu, Malang, & Bromo) 

➢ Paket wisata luar negeri (Malaysia, Singapura, & Thailand) 

➢ MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) 

➢ Paket umrah ke Tanah Suci 

➢ Transportasi 

➢ Hotel 

➢ Outbound 

➢ Wisata minat khusus 

➢ Wisata edukasi 

 

Mengapa Appleland Tour? 

Ada banyak perusahaan tour&travel di Indonesia. Anda barangkali penasaran, 

mengapa harus memilih Appleland Tour Planner di antara banyak pilihan lain? 

Jawabannya adalah adanya berbagai keunggulan Appleland Tour berikut ini. 

➢ Appleland Tour adalah agent tour di Malang yang tepercaya dan 

memiliki alamat kantor jelas. Kami adalah perusahaan nyata, bisa Anda 

kunjungi secara langsung, atau Anda hubungi melalui telepon atau media 

sosial. 

➢ Tim Appleland Tour sangat memahami lokasi sehingga pelayanan yang 

diberikan selalu optimal. Kami tahu rute perjalanan terbaik; kami paham di 

mana tempat-tempat penting berada. Dengan panduan dari Appleland Tour, 

mencari tempat wisata, tempat ibadah, penginapan, tempat belanja oleh-

oleh, restoran, dan lainnya menjadi sangat mudah. 

➢ Appleland Tour tahu spot terbaik yang wajib dikunjungi. Kalau waktu 

kunjungan Anda sangat terbatas, kami dapat mengatur agar Anda bisa 

berkunjung ke tempat-tempat wisata prioritas. 

➢ Tim Appleland Tour sangat profesional dalam memberikan pelayanan. 

Tim kami bekerja sesuai SOP, tetapi tetap ramah dan penuh dedikasi. 



➢ Appleland Tour mengutamakan kepuasan Anda. Perjalanan Anda diatur 

sedemikian rupa detailnya agar sentuhan personal Anda tetap terasa. 

➢ Berbekal pengalaman menjadi pramuwisata selama bertahun-tahun, tim 

Appleland Tour sangat berpengalaman dalam bidang pariwisata. Kami 

memahami kesulitan-kesulitan yang biasanya dirasakan oleh wisatawan dan 

mengantisipasi agar kesulitan serupa tak terjadi pada Anda. 

➢ Bukan sekadar merencanakan, kami menawarkan fasilitas lengkap 
dalam paket wisata. Cukup sampaikan kebutuhan perjalanan Anda, 

Appleland Tour akan mengaturnya secara eksklusif untuk Anda. 

 

Jadi, Anda tak perlu ragu lagi memilih Appleland Tour untuk mengatur kunjungan 

Anda ke Surabaya, Batu, Malang, Bromo, dan area lainnya. Bersama Appleland Tour, 

perjalanan Anda dijamin AMAN & NYAMAN. 

 

Siapa Klien Kami? 

Appleland Tour menerima klien dari berbagai latar belakang, di antaranya sebagai 

berikut. 

➢ Keluarga—untuk liburan keluarga, baik kecil ataupun besar. 

➢ Sekolah&Universitas—untuk kegiatan study tour dan outbound 

mahasiswa dan anak sekolah. 

➢ Perusahaan&organisasi lain—baik dalam rangka pertemuan (rapat 

atau seminar) maupun liburan bersama (team-building). 

➢ Lembaga pemerintah&dinas—kami menawarkan wisata edukasi, 

MICE, dan wisata kebutuhan khusus untuk pemerintah/dinas yang ingin 

berkunjung ke Surabaya, Batu, Malang, dan Bromo. 

➢ Privat—bagi Anda yang menginginkan liburan secara privat. Pelayanan 

yang diberikan oleh Appleland Tour pun bersifat privat dan eksklusif. 

➢ Wisatawan luar negeri—Appleland Tour memiliki staf yang dapat 

berkomunikasi dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. 

 

What’s Next? 

Appleland Tour adalah agent tour di Malang yang profesional, menguasai medan, 

dan jelas tepercaya. Untuk mewujudkan perjalanan yang nyaman dan aman, 

percayakan kunjungan ke Surabaya, Batu, Malang, Bromo, dan lainnya kepada 

Appleland Tour. 



Caranya mudah! Hubungi nomor telepon Appleland Tour sekarang juga atau… 

KLIK DI SINI 

https://twitter.com/applelandtour

