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Program Perjalanan di Rottnest 

Oleh Ibu Glenda 

 

 

 

Hari 1:  

Naik feri dari Fremantle ke Rottnest (Jam 10 pagi) 

Pada saat kedatangan di Thomson Bay, naik sepeda 

dan bersepeda ke rumah liburan di Geordie Bay 

(berjarak 30 min) Sesudah itu, makan siang di Thomson 

Bay (mungkin di toko roti, enak!) 

Bersantai di rumah liburan sambil menunggu tasnya dan bahan makanan yang akan dikirim oleh bus.  

 

Hari 2: 

Jelajahi (explore) Geordie Bay, berjalan sepanjang pantai dan 

teluk (bays) di sekitarnya.  

Berjalan ke teluk Basin untuk berenang.  

 

Hari 3: 

Bersepeda di sekitar pulau Rottnest (kira-kira totalnya 24km). Di 

sepanjang jalan, berhenti untuk berenang di pantai yang indah. Di 

ujung pulau (atau setengah jalan) ada tempat yang berama West 

End. Di sana bisa lihat anjing laut. (seals)  

 

Hari 4: 

Naik Sepeda ke Mercu suar (lighthouse) Wadjemup, yang 

tertinggi di pulau tersebut. Ikut tur di sana dan menaiki 

tangga dan menikmati pemandangan indah sekali dari atas. 

Tur itu dimulai pada jam 11 pagi dan ongkosnya hanya $16 

pp.  
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Untuk makan siang, Anda bisa naik sepeda ke restaurant 

Pinkys di teluk Pinkys, teluk tersebut ada di samping teluk 

Geordie.  

 

 

 

 

 

Hari 5: 

Ada pilihan dua tur: 1 – Bersnorkel dan berlayar. Ongkosnya 

$145 untuk orang dewasa dan $90 untuk anak-anak selama 3 

jam. 2 – kapal bawah kaca (glass bottom boat) dan kayak laut. 

Ongkosnya $50 untuk orang dewasa dan $40 untuk anak -anak selama 2 jam. Kalau memilih yang 1, 

bertemu di teluk Thomson di pusat wisata pada jam 10 pagi. Kalau memilih yang 2, bertemu di teluk 

Pinkys di pantai, pada jam 10.30 pagi. Makan siang disediakan (is provided)oleh kedua program.  

 

 

 

 

Hari 6: 

Bisa memilih tur bebas di teluk Thomson seperti tur museum, wisata budaya asli (aboriginal cultural 

tours), jalan-jalan yang dipandu (guided) oleh pemandu wisata atau bertemu dengan satwa liar 

(wildlife encounters) dengan burung, pelikan, kadal dan 

quokka misalnya. 

Saat berada di teluk Thomson, harus makan siang atau makan 

malam di Pub Rottnest. Di sana Anda bisa melihat Perth pada 

hari yang cerah (clear) dan makanan di sana enak sekali. Tapi 

hati-hati karena ada banyak quokka di sana yang suka pencuri 

makanan siapa saja! 

 

Hari 7: 

Kembali ke Perth naik feri pada jam 2 siang. 

Sebelum berangkat dari Rotto, bagasinya 

akan diambil oleh bis pada jam 8 pagi, jadi 

anda bisa bersepeda ke Thomson bay dan 

minum kopi di café di sana atau berbelanja 

untuk oleh-oleh di toko-toko.  




