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Program Perjalanan ke Pulau Belitung 
 

Perusahaan Tur Laskar Pantai ☺ 
Jl. Timun Merah Gede, Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka-Belitung 

 

Selamat berlibur di firdaus! 
 

Hari Pertama Berangkat dari rumah naik bis umum, lalu berangkat dari bandar udara Perth. Tiba di Bandara 
Internasional di Cengkareng, Tangerang. Menginap di Airport Hotel.  

Hari Kedua Naik penerbangan Garuda ke Tanjung Pandan, Pulau Belitung. Jangan khawatir karena hotel Anda 
ada jemputan gratis. Setelah Anda sampai di Hotel Santika Premeire Beach Resort, Anda bisa 
menikmati pemandangan indah sambil minum jus jeruk. Anda akan tinggal di hotel tersebut selama 
tiga malam.  
 
Ketika Anda sudah menaruh koper Anda di kamar, Anda bisa santai di kolam renang sampai waktu 
makan malam. Malam ini Anda bisa memilih lauk seperti ikan goreng, gulai kambing atau kepiting.  

Hari Ketiga Setelah sarapan, Anda akan ikut tur keliling pulau-pulau. Anda akan mengunjungi Pulau Langkuas 
dan Pulau Burung naik perahu. Jangan lupa bawa baju renang!  Tempat-tempat ini indah sekali dan 
aman untuk berenang karena ombaknya kecil dan pasirnya sangat putih dan lembut. 
 
Sesudah Anda berenang Anda akan naik mobil sewa dengan sopir ke Rumah Adat Belitung. Sebelum 
kembali ke hotel Anda akan makan malam di pinggir pantai.  

Hari Keempat Ikut tur sepanjang hari ke tempat wisata yang terkenal di Belitung (termasuk objek dari film Laskar 
Pelangi) yaitu: Pantai Tanjung Tinggi, Sekolah Dasar Muhammadiyah dan Klenteng Dewi Kwan Im. 
Anda akan beristirahat di warkop sebelum kembali ke hotel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hari Kelima Pagi hari bebas. Jangan bingung deh! Ada banyak pilihan hiburan untuk Anda termasuk berenang di 
kolam renang, jalan-jalan di pantai yang dekat hotel dan bermain bulu tangkis di lapangan olahraga. 
Sebelum kembali ke bandara, Anda naik mobil sewa dengan sopir ke Museum Kata Andrea Hirata. 
Lalu Anda akan mampir di toko-toko di pusat kota Tanjung Pandan untuk membeli oleh-oleh. Setelah 
berbelanja, Anda naik penerbangan kembali ke Jakarta. Kemudian menginap di Airport hotel. 

Hari kenam Sebelum berangkat, Anda bisa minum kopi di sebuah kafe seperti Starbucks dan berbelanja di toko-
toko bandara. Pada hari sore Anda akan terbang dari Jakarta ke Perth naik penerbangan Garuda.  

 
Saranan sangat berguna pertama:  Tontonlah film bernama Laskar Pelangi sebelum Anda berangkat. 
Saranan sangat berguna kedua:  Lebih baik Anda bawa baju-baju yang tipis karena cuaca di P. Belitung panas 

dan lembab sekali. 
Saranan sangat berguna ketiga:  jangan lupa bawa kacamata hitam dan kamera Anda untuk foto-foto di 

tempat-tempat yang seru kalau sempat! 
 

Semoga Anda puas dan senang selama dan sesudah liburan Anda! 
Tolong hubungi cabang kami di Tanjung Pandan atau Jakarta bila Anda mau minta keterangan lebih lengkap. 

Rencana Perjalanan 


