3D2N ENJOY BELITUNG

HARI 01: BELITUNG TOUR
Selamat datang di Negeri Laskar Pelangi. Setibanya di Bandara H.A.S. Hanandjoedin Tanjungpandan
anda akan dijemput dan langsung diantar untuk menikmati Mie Belitung + Es Jeruk Kunci sebagai
Welcome Meals. Selanjutnya kita akan melakukan city tour kota Tanjung pandan, mengunjungi
Gusong Bugis, disini anda bisa menyusuri kawasan hutan Mangrove. Museum Tanjungpandan
yang terdapat barang-barang bersejarah dipulau Belitung. Bukit Peramun, kawasan hutan Lindung,
Pantai Tanjung Tinggi yang merupakan Lokasi Syuting Laskar Pelangi. Tidak ketinggalan
bersantai menikmati Coffe Break di Bukit Berahu. Sore harinya menikmati Sunset di Pantai
Tanjung Pendam(Jika cuaca memungkinkan). Setelah makan malam , Check-in Hotel. Istirahat.
(Makan siang/malam/Mie Belitong/Coffee break)
HARI 02 : HOPPING ISLAND TOUR
Hari ini Anda di harapkan menggunakan Kostum Pantai , karena Anda akan di ajak explore Pulau
Pulau yang indah dengan menggunakan kapal boat tradisional, kita akan ke Pantai Tanjung
Kelayang. Kemudian menuju Batu Burung Garuda – (Photo Stop). Pulau Lengkuas yang
terdapat mercusuar peninggalan Belanda yang berdiri sejak tahun 1882, Anda bisa memandang
indahnya laut dan hamparan bebatuan dari bangunan berlantai 18 lantai ini. Selanjutnya kita akan
menuju SPOT snorekling untuk menikmati keindahan alam bawah laut yang akan di pandu oleh tour
guide kami. Dilanjutkan ke Pulau Kepayang untuk makan siang dan istirahat sejenak. Lanjut lagi
mengunjungi Pulau Pasir yang terdapat banyak bintang laut( Keberadaan pulau ini tergantung
kondisi pasang surut air laut ), Pulau Batu Berlayar yang berada ditengah laut dengan susunan
bebatuan granit yang menyerupai layar kapal. Kembali ke pantai Tanjung kelayang. Tentunya Anda
masih mempunyai kesempatan untuk berbelanja oleh-oleh khas Belitung.
(Makan pagi/Siang/Malam)
HARI 03 : BELITUNG - DEPARTURE
Hari ini setelah sarapan dan check out hotel , dalam perjalanan menuju Airport jika waktu
memungkinkan Anda masih bisa Photo Stop di Bundaran Satam / Titik Nol KM Belitung. Rumah
Adat Belitung ( Disini anda bisa Photo menggunakan baju adat Belitung, additional : Rp 25.000/pax
/ 1 x Pakai). Kemudian menuju Danau Biru (Danau Kaolin) yaitu eks tambang kaolin dan terdapat
tumpukan pasir putih yang sangat menarik. Setelah tiba di airport maka berakhirlah acara tour kita
kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada Program Tour kami yang lainnya.
(Makan pagi)
Harga Per Orang dalam Rupiah
HOTEL
Min. 2 Adult

Min. 4 Adult

SINGLE SUPP

Grand Hatika *4

3.100.000

2.750.000

750.000

Santika Premier *4
Fairfield by Marriot *4

3.400.000

3.100.000

1.000.000

**harga dapat berubah sewaktu-waktu dan tidak berlaku untuk High/ Peak season

Harga Tour sudah termasuk :
 Tiket Pesawat Domestik PP (berdasarkan ketersediaan seat)
 Akomodasi Hotel 2 Malam (base on twin sharing )
 Makan, Transfer In-out, Tours,Transportasi, tiket masuk, Parkir dan tol sesuai jadwal perjalanan
 FREE: 1x Mie Belitung + EsJeruk Kunci
 Tradisional boat
 Life jacket
 Air mineral selama Tour
 Profesional Guide
Harga tour belum termasuk :
 Pengeluaran pribadi, seperti : mini bar, laundry, bill telp, cukai dan kelebihan bagasi
 High/Peak Surcharge
 Alat Snorkeling
 Tour di luar jadwal perjalanan diatas.
 Tip Guide & Supir.
Syarat dan Ketentuan :
1. Harga berlaku untuk minimal 2 orang dan berdasarkan ketersediaan seat & hotel.
2. Peserta melakukan pembayaran lunas saat melakukan pendaftaran.
3. Harga masih dapat berubah selama belum ada nya pembayaran.
4. Jadwal Perjalanan dapat beruabah sewaktu waktu menyesuaikan kondisi dan keadaan saat
berlangsung.
5. Harga berlaku untuk WNI / KITAS HOLDER

