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ARAFATEA HOLISTIC TOUR
JUDUL PAKET

“ADA CERITA DI SETIAP PUCUK TEH”

KONSEP ACARA

Tour dilakukan di perkebunan teh. Kombinasi di dalam ruang dan luar
ruang. Sambil menikmati hamparan kebun teh yang luas, udara yang sejuk,
membebaskan pikiran dan jiwa sejenak dengan berbagi pengetahuan dan
ketrampilan tentang teh. Dan dapatkan spirit kehidupan dari kisah pucuk
teh yang sangat cocok untuk mengingatkan kembali cinta kepada alam dan
sesama. Diselingi pesan untuk berjuang keras meraih cita-cita dalam kisah
ini.

MATERI ACARA

A. MANFAAT TEH SECARA ILMIAH POPULER
Sharing informasi manfaat teh. Teh bukanlah obat tetapi makanan untuk
membantu “menormalkan” kerja tubuh manusia. Sesuai untuk yang sakit,
berguna untuk prefentif, dan sangat bermanfaat untuk stay cool, tetap
fokus dan calm. Teh yang seperti apa ?
B. MENIKMATI MINUMAN DAN MAKANAN BERBAHAN TEH
Selamat mencicipi beberapa olahan berbahan teh. Mulai dari nasi liwet,
kue, zupa-zupa, choco-tea, rice-cracker, herbal tea. Panitia akan
menyesuaikan menu sesuai kebutuhan acara.
C. PRAKTEK MEMBUAT OLAHAN TEH
Setiap peserta diberi kesempatan praktek membuat makanan atau
minuman berbahan teh. Disediakan resep dan pemandu, juga bahan baku
untuk membuatnya.
D. TEA HISTORY
Ada masa ketika Teh menjadi “uang”. Ada berbagai budaya minum teh. Ada
teh yang cocok di daerah tertentu tetapi tidak di tempat lain. Ada teh
asamica dan ada teh sinensis. Yang mana Teh Indonesia ?

E. TEA PROCESSING
Ada teh hitam yang terkenal. Ada teh hijau yang trendy. Ada teh putih yang
exclusive. Apa beda Teh GP, CM, Fann, BOPF, Dust ? Bagaimana dibuatnya ?
F. THE SPIRIT OF TEA
Dibalik pemandangan indah perkebunan teh, ada perjuangan penuh air
mata. Alam yang harmonis adalah hasil proses-proses luar biasa yang
tidak selalu kasat mata. Temukan “the spirit of tea” langsung dari TKP.
G. TEA WALK
Sambil olah raga, menikmati pendangan di perbukitan kebun teh. Menyapa
para pekerja. Belajar memetik. Bisa photo-photo, selfi…
H. GAME “EXPERIENCE THE TASTE OF LIFE”
Disediakan bermacam teh dengan racikan rasa berbeda. Mulai dari rasa
yang terkenal sampai yang belum dikenal, rasa enak sampai rasa kurang
enak, TETAPI DIPASTIKAN SEMUANYA SANGAT BERMANFAAT “The taste
of life”

PILIHAN LOKASI

1. SUKAWANA, LEMBANG – KAB BANDUNG BARAT - JAWA BARAT
2. MALABAR, PANGALENGAN – KAB BANDUNG – JAWA BARAT
3. CIATER, TANGKUBAN PERAHU – KAB SUBANG – JAWA BARAT

MANFAAT YANG
DIPEROLEH

Refresh badan dan mental. Pengetahuan tentang industri teh.
Pelajaran kehidupan melalui teh untuk anak, remaja dan orang tua.
Mohon umur peserta diinfokan ke panitia untuk penyesuaian materi.

BIAYA

1. Paket Sehari (tanpa menginap)
a. Jam 10 pagi sampai sore jam 15
b. Rp. 250 ribu per orang, minimal 10 orang
2. Paket Dua Hari (dengan menginap)
a. Pagi jam 10 sampai hari berikutnya jam 12
b. Rp. 450 ribu per orang, minimal 10 orang
c. Belum termasuk biaya menginap. Biaya menginap
disesuaikan dengan pilihan kamar.

KONTAK
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