
 

SPECIAL PROMO 3D2N BALI NUSA PENIDA 

 
D1 : Tiba di Bali – Pandawa – Uluwatu ( X/L/D )   

 Tiba di Bandara International Ngurah Rai  disambut oleh guide kami  

 Welcoming dengan kalungan Bunga  

 Berangkat Tour menuju :  

 Tanjung Benoa yang terkenal dengan watersportnya ( watersport by personal account )  

 Makan siang di Local Restaurant  

 Pandawa Beach / Secret Beach 

 Pura Uluwatu yaitu Pura yang terletak diatas tebing dan dihuni oleh kera  

 Dinner / Makan malam di Jimbaran Beach dengan menu khas Seafood BBQ  

 Check in Hotel  
 
D2  : 01 Day Nusa Penida Tour ( B/L/D )  

 Breakfast di Hotel  

 Perjalanan menuju Pelabuhan Sanur  

 Menyebrang dari Sanur menuju Nusa Penida  menggunakan fastboat penyebrangan jam 07.30 

 Perjalanan Sanur – Nusa Penida ditempuh +/- 45 menit  

 Tiba di Nusa Penida tour menuju :  

 Broken Beach atau pasih uug  , pantai ini memiliki sebuah tebing yang berlubang pada bagian 
tegahnya dengan ketinggian 50-200 meter. sehingga membentuk seperti sebuah terowongan 
raksasa yang berada di tengah laut. hal itulah yang menyebabkan pantai Pasih Uug juga dikenal 
dengan nama Pantai Patah alias Broken Beach.  

 Angel’s Bilabong .Tempat ini dijuluki Angel’s Billabong Nusa Penida oleh wisawatan asing yang 
menemukan tempat ini dan terpukau dengan pesona keindahannya. Angel’s yang berarti 
bidadarinya Nusa Penida, dan Billabong dalam bahasa inggris berarti ujung dari sebuah sungai 
yang buntu. Angel’s Billabong Nusa Penida merupakan muara darisungai yang ada di Nusa 
Penida, yang bermuara terlebih dahulu sebelum menuju laut lepas. Aliran air yang berada di antara 
dua tebing karang pada Angel’s Billabong Nusa penidalangsung bertemu dengan lautan lepas 
dengan deburan ombak yang menghantam bebatuan yang ada di tepi – tepinya.Selain itu, 
Tumbuhnya tumbuhan lumut berwarna hijau di sekitar karang – karangnya membuat Angel’s 
Billabong Nusa penida  terkesan lebih alami. 

 Kelingking Beach , pantai yang terkenal dengan keindahan panorama tebingnya , pengunjung 
dapat melihat keindahan pantai dari atas tebing .  

 Makan siang di local restaurant  

 Kembali ke Bali  

 Shopping oleh oleh krisna 

 Makan malam di local restaurant  

 Kembali ke Hotel  

D3 : Transfer Out Bandara ( B/X/X/ )  

 Makan pagi di Hotel  

 Proses check out  



 

 Drop menuju Bandara  

 
INCLUDED : 
 

- Transport AC selama tour 
- Ticket Pesawat Jakarta By Airasia 
- Hotel 2 malam  
- Makan sesuai Program 
- Tiket wisata 
 

EXCLUDE  :  
 

- Tipping Rp.75.000/Pax 

 

 

Keberangkatan 

 

Hotel 

 

Tanggal 

 

TWN 

(Rp) 

Jakarta 

 

 

Hotel 

Zia 

Kuta 

19,20,21,22,29,30 Januari 

Rp 

3.800.000 

1,2,3,4,5,6,,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29 

Febuari 

 

`2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,22,24,26,28,29,30,31 Maret 

Note :  

- HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU – WAKTU & Itinerary dapat berubah sesuai 

kondisi tour  

- Harga TIDAK mengikat sebelum ada pembookingan 

- Keberangkatan MINIMAL 2 pax 

 


