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3 HARI 2 MALAM EXOTIC BELITUNG 
(Minimal 2 orang keberangkatan) 

 
Hari pertama, #sahabatgolden bisa bebas memilih penerbangan 
dari kota asal kalian untuk memulai perjalan menuju Belitung 
untuk rute pernerbangannya itu menuju Tanjung Pandan yes! 
Jangan salah. Nah setibanya di Tanjung Pandan Airport, 
#sahabatgolden akan dijemput neh oleh kantor perwakilan 
kami. Karena berangkatnya subuh-subuh maka #sahabatgolden 
akan langsung diajak nyobain Mie Belitung dan Es Jeruk 
Kunci yang menjadi khas dari kota tersebut.  
 
Sarapan udin, kenyang udin, perjalanan dilanjutkan menuju 

bagian barat Pulau Belitung, kira-kira 35 menitan di dalam mobil, #sahabatgolden akan tiba di Pelabuhan 
Pegantungan untuk menyebrang menuju Pulau Pasir Leebong, #sahabatgolden  bisa ngeliat bintang laut 
dan pemandangan yang eksotis disana. Gak hanya itu #sahabatgolden kalian pun bisa bersantai di Pulau 
ini, banyak aktiftas yang kalian bisa lakukan seperti : Kano/Kayak, Nge-goes (Sepedaan), Main Volley, 
Paddle Boat dan masih banyak lainnya.  Sebelum sunset, #sahabatgolden akan diajak kembali ke kota 
Belitung dan diajak untuk menikmati salah satu kopi khas Belitung yaitu Warung Kopi Ake.  Makan 
malam dan cek in hotel.  
 
Hari kedua, #sahabatgolden sarapan pagi di hotel. 
Hari ini #sahabatgolden akan diajak untuk hoping 
island, jangan lupa bawa baju ganti, sunblok dan sun 
glasses bukan karena biar hits tapi biar gak silau juga 
ya. Kalian akan diajak untuk mengunjungi Pulau 
Langkuas, Pulau Batu Garuda, Pulau Pasir, Pulau 
Batu Belayar, Dan Goa Batu Kelayang. Di pulau-
pulau ini #sahabatgolden bisa melihat keindah batu 
granit yang membentuk formasi sangat indah, juga 
kalian bisa snorkeling. Makan siang pun disajikan di 
Pulau Kepayang. Sore harinya kembali ke Belitung 
untuk alam makan dan kembali ke hotel.  
 

 
Hari ketiga, setelah sarapan pagi di hotel. #sahabatgolden rasanya 
gak sah kalo sudah ke Belitung dan ngak ke Pantai yang satu ini. 
Pantai yang dijadikan lokasi shooting film Laskar Pelangi – Pantai 
Tanjung Tinggi. Sebelum diantar ke airport #sahabatgolden akan 
diajak untuk mengunjugi Museum Geologi, Mini Zoo dan juga 
Rumah Adat Belitung.. Dan yang pastinya juga akan diajak ke 
Danau Biru (Kaolin) biar lebih afdol jika #sahabatgolden sudah ke 
Belitung. Kembali ke kota asal. Tour Selesai.  
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Harga tour termasuk :  

- Akomodasi 2 malam di hotel sesuai pilihan termasuk sarapan pagi 
- Transportasi selama perjalanan seusai dengan program  
- Makan siang dan makan malam sesuai dengan program  
- Acara tour sesuai dengan program  

 
Harga tour tidak termasuk :  

- Tiket pesawat  
- Pengeluaran pribadi : laundry, mini bar, telephone dll  
- Tipping untuk local guide dan driver Rp. 70.000/orang  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Pilihan Twin/Triple Share Single 

Hanggar 21 *** Deluxe Room 
Grand Hatika **** Superior Room 

Rp. 2.740.000 
Rp. 2.830.000 
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