
 
 

LAND TOUR BANGKA - BELITUNG 5 HARI 4 MALAM 
 

D1 : Manggar 

Kedatangan anda di bandara Hanandjoedin akan dijemput oleh local guide kami, setelah menikmati 

mie Belitung, perjalanan anda akan dilanjutkan menuju Belitung Timur. Setelah mengunjungi 

museum Owun ngenjungak, setelah menikmati makan siang kita akan mengunjungi replika SD 

Laskar Pelangi dan kampung Fifi kemudian perjalanan kita lanjutkan kembali ke kota tanjung 

Pandan untuk makan malam dan chek in hotel.  

 

D2 : Island Hopping  

Setelah makan pagi di Hotel kita akan menuju pantai Tanjung Kelayang unuk memulai perjalanan 

Island hopping, pemberhentian pertama adalah batu garuda, setelah itu kia akan mengunjungi 

pulau Pasir, Pulau batu belayar setelah berfoto dan snorkling di sekitar pulau Lengkuas kita akan 

menikmati makan siang di pulau Kepayang, setelah sejenak menikmati pantai kita akan kembali ke 

pantai Tanjung tinggi, setelah menikmati makan malam kita akan kembali ke hotel. 

 

D3 : Belitung-Koba 

Pagi ini kita akan mengunjungi museum rumah adat Belitung sebelum kita menuju bandara untuk 

penerbangan ke pulau Bangka.Kedatangan anda di bandara Depati Amir Pangkalpinang akan 

dijemput oleh local guide kami, setelah menikmati makan siang perjalanan anda akan dilanjutkan 

menuju sebuah tempat bekas penambangan timah yang berubah menjadi danau biru yg indah, 

seelah menikmati keindahan danau kaolin kita akan kembali ke pangkalpinang untuk makan malam 

dan chek in hotel.  

 

D4 : Sungailiat   

Menuju kota Sungailiat. Kita bisa melakukan foto stop di jembatan “Emas” yang merupakan satu 

satunya jembatan bascule yg masih aktif, sebelum mengunjungi Puri Triagung yg merupakan tempat 

ibadah umat Tridharma terbesar di pulau bangka. Setelah menikmati teluk pantai parai kita akan 

mengunjungi tempat penangkaran penyu di pantai Tongaci sebelum perjalanan kita lanjutkan 

kembali ke Pangkalpinang. 

 

D5 : Pangkalpinang  

Pagi ini kita mengunjungi museum timah pertama di Asia tenggara dan mampir ke pusat oleh oleh 

khas Bangka, setelah melihat lihat galery cual Bangka dan Bangka Botanical Garden yg merupakan 

salah satu proyek percontohan pemulihan lahan kritis kita akan menikmati salah satu kuliner khas 

bangka yaitu mi bangka sebelum anda kami antarkan ke bandara untuk penerbangan selanjutnya. 

 

Service termasuk : 

- Transportasi AC 

- Hotel twin/triple share 

- Guide Lokal 

- Perahu, pelampung, alat snorkling untuk tur pulau 



 
 

- 4x makan siang 

- 4x makan malam 

- Mie Belitung & mie Bangka 

- Tiket masuk destinasi wisata 

- 2 botol air mineral/orang/hari 

 

Service tidak termasuk : 

- Tiket pesawat 

- Pengeluaran pribadi 

- Tips untuk Guide & sopir 

- Asuransi perjalanan 

- Dokumentasi 

 

Harga paket tour : 

Peserta 4-6 orang 7-11 orang 12-19 orang 20-25 orang 
Harga/orang Rp.3.610.000,- Rp.3.250.000,- Rp.2.950.000,- Rp.2.850.000,- 
 

Note.  

Pilihan hotel di Belitung : Bahamas, Golden Tulip, Max One, La Lucia, BW inn, Grand Tropical Village 

Pilihan hotel di Bangka  : Santika, Menumbing Heritage, Sahid Bangka. 

Harga tidak berlaku periode long weekend dan high season 


