3H2M Wisata Kuliner Bangka
HARI 01 : BANGKA (MS,MM)
Selamat datang di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Meeting service dengan local
guide kami, proses pengambilan bagasi, kemudian anda akan langsung kami ajak
menikmati bakmie Bangka yang terkenal (Untuk Non Muslim). Bagi wisatawan muslim kami
akan ajak menikmati Mie Koba yang tentunya mempunyai taste yang unik. Setelah itu city
tour kota menuju pusat Kota Pangkal Pinang merupakan Ibukota propinsi Bangka Belitung
yang di dominasi dengan bangunan Walet. Kemudian langsung diajak berwisata ke Pantai
Pasir Padi. Merupakan salah satu Pantai, yang letaknya paling dekat dengan pusat Kota
Pangkal Pinang. Dengan hamparan pasir putih yang halus, namun sangat padat sehingga
dapat menjadi ajang balapan motor di sepanjang pantai tersebut. Makan siang akan anda
nikmati di pinggir pantai, dengan semilir angin dan anda akan dimanjakan dengan sajian
menu seafood Ikan Bakar, Kepiting, Kerang Lokan, Udang yang tentunya sangat fresh
sehingga memberikan kelezatan tersendiri, di ramu bumbu traditional. Puas menikmati
makan siang anda akan berwisata sejarah dengan mengunjungi Museum Timah, kemudian
Kerajinan kain Batik Cual khas Bangka. Sore hari diantar ke hotel untuk beristirahat. Makan
malam di rest. Local tapi sebelumnya anda harus mencicipi satu lagi khas bangka Martabak
Manis, dan dapat pula menyaksikan cara pembuatannya.
HARI 02 : SUNGAILIAT - BELINYU (MP,MS,MM)
Setelah makan pagi anda akan kami ajak berwisata, Pemandian Dwi Kwan im yang sangat
dipercaya dengan mandi di sumur Dwi Kwan im dapat membuat anda awet muda, setelah
kami akan mengajak anda kesuatu tempat dimana anda dapat mencicipi satu lagi makanan
khas Bangka Pantiau, Lakso, Enjan, dan otak otak ikan. Tentu ini akan memanjakan
kulliner anda, kemudian menuju Pantai Matras. Makan siang di local rest. Dan tenntunya
ada menu specialnya Lempat Darat. Sejenis sop sayuran tapi dengan resep bumbu 3
( Cabai, terasi, dan garam ) sederhana sekali tapi akan menggelitik lidah anda tentunya.
Sore hari anda akan kami ajak bersantai di natural hot spring “Tirta Tapta Pemali”. Setelah
itu kembali ke hotel, makan malam di local rest.
HARI 03 : Transfer Bandara (MP)
Hari terakhir anda di Pulau Timah ini, setelah makan pagi anda akan kami akan ajak kopi
tiam di warung kopi traditional di temani kue kue jajanan pasar yang telah tersedia. Setelah
itu menuju Bandara. Tapi sebelumnya anda akan diajak berbelanja oleh oleh khas Bangka
untuk keluarga anda dirumah. Kami yakin bersama kami anda akan puas dan mendapatkan
kenangan manis selama anda di Pulau Bangka. Terima kasih atas kunjungannya ke Pulau
kami yang indah ini semoga dapat berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Dan satu
yang tak bisa kami pungkiri enak/tidak kuliner yang kami sajikan sifatnya relative, tapi
semoga anda puas terhadap apa yang telah kami berikan untuk paket tour special ini.
Terima kasih.

Harga Paket Tour :
Hotel
Santika *3
Tj. Pesona *3
Novotel *4

02 Paxs
@Rp.
3.250.000,@Rp.
3.300.000,@Rp.
3.450.000,-

03-05 Paxs
@Rp.
2.800.000,@Rp.
2.850.000,@Rp.
3.000.000,-

06-09 Paxs
@Rp.
2.500.000,@Rp.
2.550.000,@Rp.
2.675.000,-

10-15 Paxs
@Rp.
2.300.000,@Rp.
2.350.000,@Rp.
2.500.000,-

Harga termasuk :
 Akomodasi 2 malam sesuai pilihan
mini bar )
 Transportasi AC sesuai jadwal tour
sediakan
 Transfer in- out
 Makan sesuai acara
 Local Guide
 Enterance fee objek
 Mineral water

Tidak termasuk :
- Pengeluaran pribadi ( Bill telp, laundry,
- Tambahan menu diluar yang telah di
- Tip guide dan sopir
- Tiket pesawat dan airport tax

