
KAPAN FESTIVAL DIMULAI? 

Festival tahun ini akan berlangsung antara 24 dan 26 Juni 2022. 

 

DIMANA FESTIVAL TERSEBUT? 

UFF diadakan sekitar Festival Hub di Taman Kuliner di Jalan Raya Sanggingan di Ubud, 

Bali (Lihat di Google Maps). Acara Khusus, Tur Kuliner, dan beberapa Masterclass akan 

diadakan di luar lokasi. Buka Halaman Program kami untuk melihat detailnya. 

 

SIAPA PENYELENGGARA UBUD FOOD FESTIVAL? 

UFF diproduksi oleh Yayasan Mudra Swari Saraswati, sebuah yayasan nirlaba independen 

yang berkomitmen untuk memperkaya kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia 

melalui berbagai program seni, budaya, dan kuliner yang membangun komunitas. Pelajari 

lebih lanjut tentang pengelolaan UFF dan inisiatif intinya di sini. 

 

BAGAIMANA CARA SAYA MEMBELI TIKET? 

Cukup pergi ke laman pembelian tiket kami dan klik acara yang Anda minati, dan tekan 

tombol merah 'PESAN SEKARANG'. Rebut tiket Anda sebelum Festival dimulai agar lebih 

hemat dan uang ekstra tersebut dapat dibelanjakan barang-barang lain yang ada di festival. 

Anda akan berterima kasih kepada kami nanti. 

 

Selama UFF berjalan, Anda juga bisa membeli tiket harian secara langsung di UFF Box 

Office di Jalan Raya Sanggingan di Ubud, Bali (Lihat di Google Maps). 

 

Catatan: Sebagai pembeli Daily Pass, Anda akan menerima gelang Anda di Box Office 

saat memasuki tempat festival. 

 

BAGAIMANA SAYA TINGGAL MENGIKUTI SEMUA BERITA UFF? 

E-news kami adalah tempat kami menyuarakan semua pengumuman lezat kami terlebih 

dahulu, ditambah semua penawaran khusus lainnya. Daftar di sini agar kamu bisa lebih 

dahulu dari orang lain. Untuk semua kebutuhan pecinta kuliner Anda, izinkan kami 

mengarahkan Anda ke profile Instagram kami. 

 

SAYA MEMILIKI DIET KHUSUS, APAKAH ADA MAKANAN UNTUK SAYA? 

Silakan mengobrol dengan salah satu tempat makanan kami ketika Anda mampir dan 

tanyakan semua bahan yang ada dalam masakan mereka. Mereka akan selalu dengan 

senang hati membantu dengan pertanyaan apa pun (dan meyakinkan Anda untuk mencoba 

satu atau dua hidangan). 
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BAGAIMANA CARA SAYA MEMBAYAR BELANJAAN SAYA DI FESTIVAL? 

Festival kami dioperasikan 100% tanpa uang tunai. Dengan kata lain, untuk membeli 

makanan, minuman, atau merchandise di tempat, Anda harus menggunakan dana yang 

sudah dimuat di gelang Anda. Uang tunai tidak akan diterima oleh vendor di situs, tetapi 

Anda dapat menggunakan uang tunai untuk mengisi ulang gelang Anda di UFF Box Office. 

 

JAM BERAPA SAYA BISA TIBA DI FESTIVAL? 

Anda dipersilakan untuk datang kapan saja – kami baru akan buka jam 9 pagi dan tutup 11 

malam, tapi Anda tidak mau kan melihat kami belum siap? 

 

PUKUL BERAPA MASUK TERAKHIR KE ACARA MASTERCLASS DAN ACARA 

KHUSUS? 

Pastikan Anda tiba 10 hingga 15 menit sebelum sesi khusus yang Anda pesan untuk 

menikmati kelezatan Anda. Entri terakhir untuk setiap sesi adalah 5 menit sebelum sesinya 

dimulai 

 

SAYA KEHILANGAN BARANG DI FESTIVAL; SIAPA YANG HARUS SAYA HUBUNGI? 

Anda masih berada di halaman Festival? Langsung menuju Box Office. Jika Anda sudah 

pergi, beri kami catatan dengan deskripsi singkat tentang apa yang hilang di 

hello@ubudfoodfestival.com. 

 

APA PROTOKOL KESEHATAN DAN TINDAKAN KEAMANAN YANG DILAKUKAN DI 

FESTIVAL? 

Kami memperhatikan keselamatan semua orang dengan sangat serius dan mengutamakan 

keamanan. Kami secara teratur berhubungan dengan polisi dan otoritas kesehatan untuk 

memastikan kami menegakan protokol kesehatan yang sesuai. 

 

Harap praktikkan kebersihan yang baik di festival. Protokol menjaga jarak sosial akan 

diberlakukan, dan kami mewajibkan peserta festival untuk terus mengenakan masker saat 

berada di acara tersebut. Jika Anda tidak enak badan atau sakit, silakan tinggal di rumah 

dan lakukan tes. 

 

APAKAH EVENT TERKENA DAMPAK CUACA BURUK? 

UFF adalah acara segala cuaca. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik untuk cuaca 

Ubud yang tidak dapat diprediksi dan tahu bagaimana mengadakan festival saat hujan atau 

cerah. 
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BISAKAH SAYA MENJADI RELAWAN? 

Tentu saja. Bila Anda tertarik untuk menemani koki saat menyajikan sesi, mendukung kru 

pemeliharaan, atau menjadi anggota pendukung Tim Media kami, semua orang bisa 

mendapatkan perannya masing-masing. Apakah Anda tertarik untuk mengetahui lebih 

lanjut? Semua hal penting yang terkait bisa dilihat di sini. 

 

BISAKAH SAYA MEMBUKA PAMERAN DI UFF? 

Apakah merek Anda membutuhkan perhatian penonton festival kami? Lihat halaman 

kemitraan kami dan kirimkan email kepada Manajer Kemitraan kami: Ade Ardhana di 

ade.ardhana@yayasansaraswati.org. 

 

SIAPA YANG SAYA HUBUNGI JIKA SAYA MEMILIKI PERTANYAAN UMUM LAINNYA? 

Jika Anda masih tidak dapat menemukan apa yang Anda cari, kirimkan pesan kepada kami 

menggunakan formulir di bawah ini atau email kami di hello@ubudfoodfestival.com. 
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