MW DOM 06

TOUR KARIMUNJAWA
2 Days, 1 Night ( Via KMC KARTINI I )

Day 01 Pagi hari berangkat dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang
menuju ke Karimunjawa dengan menggunakan Kapal Motor Cepat
KARTINI I. Siang hari tiba di Karimunjawa, check in hotel dan makan
siang. Setelah bersiap - siap, Anda diajak mengikuti tour darat atau tour
laut.
Tour Laut : ke Pulau Cemara Kecil / Besar dengan menggunakan Kapal
Kayu Traditional. Di Pulau Cemara kecil / besar Anda dapat berenang
dan bermain snorkeling. Kemudian Anda akan diajak menuju ke Pantai
Tanjung Gelam, pantai yang sangat indah dengan pasir putihnya, disana
Anda dapat menikmati sunset. Setelah puas menikmati suasana pantai,
acara tour selesai dan kembali menuju ke hotel untuk bersih - bersih diri.
Tour Darat : Anda akan diajak untuk menuju ke Bandara Dewadaru,
mengunjungi hutan mangrove, melihat rumah adat bugis, jembatan
penghubung pulau Karimunjawa dan Kemojan, serta diakhiri
mengunjungi pantai Batu Putih.
Malam hari menikmati makan malam dengan menu BARBEQUE,
setelah itu acara bebas.
Day 02 Pagi hari setelah sarapan di hotel, Anda akan diajak perjalanan
laut menuju ke Pulau Menjangan kecil untuk melihat terumbu karang
yang sangat indah dari kapal kaca. Selain itu Anda juga dapat
bersnorkeling disana. Setelah puas menikmati keindahan karang di
Pulau Menjangan Kecil, Anda langsung diajak mengunjungi Pulau
Menjangan Besar, disana terdapat penangkaran hiu, penyu dan burung
elang. Anda dapat berenang bersama hiu kecil yang jinak. Acara tour
selesai, kembali ke hotel. Di hotel persiapan check out dan makan siang.
Kemudian Anda akan diantarkan menuju ke Dermaga untuk perjalanan
pulang kembali ke Semarang dengan KMC KARTINI I. Sayonara..
Package Included :
Ticket Kapal Laut PP, Akomodasi Kamar Standart AC di Hotel Karimunjawa Inn,
Makan 4 (empat ) kali di Restoran Karimunjawa Inn, Antar jemput dr dermaga - hotel,
Mobil dan kapal tour, Alat Snorkel bergantian, Guide, penduduk Karimunjawa,
Free biaya sandar di Penangkaran ikan Hiu, Asuransi wisata
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