
DNH TOUR & TRAVEL 
BIRO PERJALANAN UMROH & HAJI                                     

Jalan Veteran Raya No.31G, Tanah Kusir, Bintaro. Jakarta Selatan 
No Telp. 08118180033/0811804811, Web : www.dnhtravel.com 

 

 

ITINERARY WISATA DOMESTIK 

BANGKA BELITUNG 

PROGRAM 4 HARI 

Hari Ke Rute Program 

1 
Jakarta – Bangka 

Belitung 

 Berkumpul 2 jam sebelum keberangkatan 

di  Bandara International Soekarno Hatta untuk 

persiapan menuju Bangka Belitung 

 Setibanya di Belitung Anda akan kami manjakan 

sarapan dengan kuliner khas Belitung (Mie 

Belitung), kemudian Cek in Hotel. Tour ke pantai 

Bukit Berahu, kemudian lunch di pantai 

 Tanjung Tinggi, pantai yang menjadi salah satu 

lokasi syuting film Laskar Pelangi. Saat sore, kami 

ajak anda menuju pantai Tanjung Kelayang, 

dilanjutkan tour ke pantai Tanjung pendam sambil 

menanti sunset yang indah. Dinner di local 

restourant,  

 Kemudian kembali ke hotel (free program). 

2 Bangka Belitung 

 Breakfast di hotel, dan persiapan Island Hopping. 

Boat nelayan tradisional dari pantai Tanjung 

Kelayang akan menemani aktifitas Hoping Island 

anda hari ini.  

 Pertama anda akan singgah di Pulau Gosong atau 

yang lebih dikenal dengan Pulau Pasir. Di pulau 

Pasir ini terdapat sekumpulan bintang laut yang 



unik dan sangat menarik untuk anda abadikan 

dengan kamera kesayangan anda 

 Selanjutnya anda akan ke Pulau Batu Berlayar, 

diteruskan ke Pulau Burung, dan tidak ketinggalan 

Pulau Lengkuas. Khusus big group; di pulau ini 

untuk berbagai kegiatan seperti out bond, fun 

games, team building untuk corporate outing. 

 Siang ini lidah anda kami manjakan dengan menu 

utama ikan bakar dan air kelapa muda. 

 Selanjutnya kita kembali ke Pantai Tanjung 

Kelayang, dinner  

 Kemudian kembali ke hotel. 

3 
Bangka Belitung 

 Hari ini anda akan touring ke daerah Gantung, 

sekitar 90 km dari kota Tanjung Pandan untuk 

melihat replika Sekolah Laskar Pelangi. 

Selanjutnya anda kami ajak ke Rumah Baca Andrea 

Hirata. Anda juga akan ke kota Manggar untuk 

santap siang.  

 Menikmati Pantai Lalang, eks perumahan PT 

Timah, dan alternatif ke Vihara dewi kuam in, 

dinner kemudian istirahat di hotel. 

4 Bangka Belitung - 
Jakarta 

 Setelah breakfast dan checkout hotel - kami ajak 

anda City tour Tanjung Pandan, belanja oleh-oleh 

khas Belitung,  

 Mengunjungi Rumah adat Belitung dan museum 

Tanjungpandan.  

 Waktunya kami akan mengantar anda ke airport 

Tanjung Pandan. 

 


