
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
STAY + PLAY 

 
 

Tanggal Keberangkatan Jun 23 / Jul 7, 14, 21, 28 
Jadwal Perjalanan 

HARI 01 : SEMANGGI – PELABUHAN MERAK  
Hari ini berkumpul di meeting point, Pelabuhan merak pukul 
24.00 malam untuk registrasi ulang kemudian menaiki kapal 
ferry menuju Pelabuhan Bakauheni.  
 
HARI 02: PAHAWANG BESAR – PAHAWANG KECIL (MS,MM) 
Pukul 01.00 pagi naik ferry dari Pelabuhan Merak menuju 
Pelabuhan Bakauheni (3 jam). Kemudian pindah ke mobil 
menuju ke Pelabuhan Ketapang untuk persiapan snorkeling ke 
Kelagian Besar. Snorkeling di Kelagian Besar kemudian Beach 
Exploring di Kelagian Kecil. Kemudian dilanjutkan ke Pahawang 
Besar dan check in homestay lalu makan siang. Setelah makan 
siang, Anda dapat snorkeling lagi di sekitar Pahawang Besar dan 

lanjut ke Pahawang kecil untuk eksplor pantai. Sore hari 
kembali ke homestay untuk bersih-bersih hingga saatnya makan 
malam BBQ dan acara bebas kemudian malam hari melepas 
lampion yang akan disediakan. 
 
HARI 03 : TAMAN NEMO – LAMPUNG- JAKARTA (MP,MS) 
Pukul 07.00, sarapan akan disediakan dan pukul 08.30 
berangkat ke Taman Nemo untuk snorkeling dengan Nemo. 
Setelah itu langsung menuju pelabuhan ketapang untuk bersih-
bersih. Makan siang di Wisata Bakso Sony dan belanja oleh-oleh 
khas Lampung. Sore hari naik ferry dari Pelabuhan Bakau 
menuju Pelabuah merak. Trip berakhir dan sampai bertemu di 
trip berikutnya bersama Smailing Tour. 

Harga dihitung menggunakan Rupiah perorang / Min 2 org 

PENGINAPAN START HARGA 

HOMESTAY MERAK  490.000  

Paket tour termasuk : 

- PPN 1% 

- Tiket ferry merak bakauheni pp 

- Transport darat lampung  

- Kapal snorkeling  

- Life jacket 

- Penginapan sharing room 

- Welcome drink kelapa muda 

- Mineral water 

- Barbeque 

- Lampion per orang  

- Dokumentasi under water 

- Dokumentasi above water 

- Property foto (Floaties,Hammock,Laybag) 

- Tiket wisata  

- Guide 

- Program /acara tour dan Makan Pagi 
/Siang/Malam sesuai yang tercantum di 
brosur.  

 
 
 
 
 
 
 

Paket tour tidak termasuk : 
- Pengeluaran pribadi 
- Ongkos jakarta merak pp 
- Perlengkapan snorkeling lengkap 80 ribu selama trip  
- Upgrade class di ferry merak  
- Tipping 
- WNA surcharge Rp 250.000/pax 

HIGHLIGHT: 
SNORKLING BERSAMA IKAN NEMO + WISATA BAKSO SONY 

 

 GUARANTEED 
DEPARTURE  

(2 CAN GO) 
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