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SELAMAT LIBURAN AKHIR TAHUN
Melakukan perjalanan di akhir tahun sambil menyusuri tempat
wisata bersama keluarga memang terasa menyenangkan. Selain bisa
menghabiskan waktu berkualitas secara maksimal, liburan keluarga
juga mampu memberikan sebuah kebahagiaan tersendiri sekaligus
merekam memori indah yang akan terus dikenang.
Persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya jika Anda mempunyai
rencana berlibur yang cukup panjang ke luar kota apalagi ke luar negeri.
Lebih panjang waktu persiapannya tentu lebih baik. Saya berharap
sajian kami pada edisi ke-5 versi majalah digital Premier Wealth

J E N N Y W I R I YA N TO

ini dapat memberi tambahan informasi, khususnya Anda nasabah

Direktur
PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Maybank Premier Wealth yang akan berliburan pada akhir tahun ini.

FESTIVE

TOP 3 DESTINATIONS
FOR YEAR-END HOLIDAYS
Selain Kota New York, di Amerika Serikat, ada

yang disajikan. Kota ini m enyimpan bukti nyata

b egitu banyak pilihan untuk destinasi 

l iburan

sejarah, perpaduan antara masa lalu d engan masa

selama Tahun Baru. Berikut adalah tiga destinasi

kini. Frankfurt juga termasuk d alam 10 kota paling

yang juga layak menjadi pertimbangan.

baik untuk hidup di dunia dan 
t eramai. 
B ulan
Desember membawa nuansa magis ke k otanya,

Quebec, Kanada

saat pasar Natal dan arena ice skating terbuka

Romansa Kota Quebec saat musim dingin akan

untuk umum, serta anggur terkenal disajikan di

selalu menjadi kenangan bagi Anda. Pesona

setiap sudut kota.

dereta n bangunan tua nan cantik yang ada di tiap
sudut kota, sambil menyaksikan hujan salju segar

St. Petersburg, Rusia

saat berjalan-jalan di sepanjang tepi Sungai St.

Jika Anda tidak bermasalah dengan cuaca dingin,

Lawrence, atau dari sebuah kamar di Le Monastère

Kota St. Petersburg di Rusia adalah yang paling

des Augustines. Quebec merupakan salah satu

banyak

kota terbesar di Kanada yang juga dikenal sebagai

selama liburan Tahun Baru. Banyak alasan untuk

salah satu kota paling bersejarah di Amerika Utara

mencintai dan selalu merindukan St. Petersburg.

yang didirikan pada abad ke-16.

St. Petersburg sangat menarik bagi mereka yang

direkomendasikan

untuk

dikunjungi

ingin tahu sejarah Rusia. Kota ini pernah menjadi
Frankfurt, Jerman

ibukota selama dua abad dan memiliki banyak

Bukan Berlin atau Munich, tapi Frankfurt-lah kota

rumah kuno dari akhir abad ke-19 dan awal

yang banyak direkomendasikan untuk d
 ikunjungi

abad ke-20 yang masih terawat hingga saat ini.

saat liburan Tahun Baru. Meski lebih dikenal

Musim dingin merupakan waktu yang tepat untuk

sebagai Ibukota keuangan Jerman, saat tiba di

bermain ski dan melihat lansekap kota yang indah

Frankfurt, Anda akan terkesan dengan suasana

ini tertutup salju.

REFLECTION

TIME TO LEAVE
T E K S A N D R E A S W. F O T O D O K . S P E S I A L

Menjelang liburan pergantian tahun pastinya

tak boleh terlewatkan! Berikut ini referensi yang

selalu menjadi momen yang paling ditunggu-

semoga dapat menginspirasi dan menemani

tunggu. Menikmati liburan dengan orang terdekat

kebahagiaan Anda di momen yang mungkin akan

dan keluarga merupakan sebuah rencana yang

menjadi momen terindah sepanjang tahun!

HOMME

FEMME
ERMENEGILDO ZEGNA
Slim-Fit Shawl-Collar
Cashmere Sweater

MARC JACOBS
Ruffled ribbed wool
turtleneck sweater

TOM FORD 4cm
Black Full-Grain
Leather Belt

MISSONI
Metallic stretchknit wide-leg pants

DOLCE & GABBANA
Printed modal and
cashmere-blend voile scarf

ANONYMOUS ISM

SAINT LAURENT

Jacquard-Knit Socks

Skinny-Fit 15cm Hem AcidWashed Stretch-Denim Jeans
ALEXANDER MCQUEEN
Gold-tone, Swarovski crystal
and faux pearl earrings

VETEMENTS
Leather ankle boots
GUCCI
Ace Embroidered Watersnake
And Leather Sneakers

COLUMN

TIPS CERDAS
PERENCANAAN
LIBURAN
T E K S A N D R E A S W. F O T O D O K . S P E S I A L

Tak mau repot, terkadang seseorang memilih

• Pilih akomodasi dan transportasi yang

mempercayakan pengaturan liburannya melalui

pas. Harga memang tidak bohong termasuk

travel

wisata.

soal pilihan akomodasi dan transportasi yang

Sebenarnya, Anda pun bisa merencanakan sendiri

digunakan selama di tempat liburan. Dan

perjalanan Anda, mulai dari destinasi sampai

meski Anda berwisata di destinasi impian

anggaran dananya. Dengan perencanaan sendiri,

banyak orang, tapi jika salah pilih akomodasi

boleh jadi Anda bakal lebih puas dalam menikmati

dan transportasi, tentu akan mengganggu

liburan.

kenyamanan Anda.

agent

atau

biro

perjalanan

Berikut ini adalah tip perencanaan liburan

• Siapkan

asuransi

perjalanan.

Untuk

terbaik dan langkah-langkah yang dapat Anda

menghadapi risiko perjalanan saat Anda liburan

ambil untuk merencanakan perjalanan impian.

ke luar negeri, gunakan asuransi perjalanan.

• Kreatif dalam memilih destinasi. Banyak

Sama seperti asuransi biasa, fungsi asuransi

destinasi wisata di dunia ini yang jika dikunjungi

perjalanan

adalah

bentuk

perlindungan.

berkali-kali tidak akan membuat Anda bosan

Bedanya, asuransi perjalanan hanya berlaku

dan menyesal. Tetapi terkadang, Anda perlu juga

selama jangka waktu tertentu.

mengambil risiko dengan destinasi menarik

• Berkemas dengan cerdas. Barang bawaan

lainnya yang dapat mengubah wawasan Anda.

saat traveling sendirian dan saat liburan

Hanya perlu diperhatikan, daya tarik sebuah

keluarga sudah pasti berbeda. Meskipun harus

destinasi wisata ialah dari banyaknya ulasan

membawa lebih banyak barang, usahakan

positif mengenai destinasi tersebut.

tetap cerdas dalam berkemas.

FINANCIAL TIPS

INVESTASI REKSA DANA
UNTUK DANA LIBURAN
Liburan telah menjadi bagian dari gaya hidup

berkala di Reksa Dana Maybank Dana Pasar Uang

masa kini, bahkan termasuk dalam 5 daftar

selama 12 bulan dengan asumsi return 6,50%

teratas tujuan keuangan bagi orang Indonesia.

persen per tahun.

Liburan kadang membutuhkan biaya yang tidak
sedikit, tapi jangan khawatir, karena Anda dapat

Hasil Investasi (Rp)

merencanakan lebih awal. Bila anggaran liburan

INVESTASI BULANAN (RP)

1 TAHUN

2 TAHUN

3 TAHUN

cukup besar, Anda dapat menyisihkan sejumlah

10 JUTA

124 JUTA

257 JUTA

398 JUTA

uang dari penghasilan bulanan melalui investasi

15 JUTA

186 JUTA

385 JUTA

598 JUTA

berkala di Reksa Dana Maybank Dana Pasar Uang.

25 JUTA

311 JUTA

642 JUTA

996 JUTA

Investasi di reksa dana pasar uang ditujukan

Jumlah dana tersebut sudah nett tanpa

untuk investor yang memiliki horizon investasi

dipotong pajak dan siap untuk dipakai liburan

1 sampai dengan 3 tahun. Jika melakukan

akhir tahun. Siapkan dana liburan Anda dengan

penempatan ke reksa dana pasar uang di awal

berinvestasi di Reksa Dana Maybank Dana Pasar

tahun, Anda dapat mencairkan dana saat akhir

Uang yang fleksibel dan mudah. Untuk informasi

tahun ataupun menjelang tahun baru.

lebih lanjut mengenai Reksa Dana Maybank,

Berikut adalah gambaran hasil investasi

mohon menghubungi Relationship Manager Anda.

D i s c l a i m e r : Inve stasi me lalu i reks a dana m engandung ris iko. C al on inves t o r w a ji b m em b a c a & m em a h a m i
p ros p e k t u s se be lu m be r inve stasi di reks a dana. Perhit ungan di at as bukan m eru p a ka n i n d i ka s i a t a s ki n erja
m as a yang akan dat ang.

