
 

 

Open Trip Pulau Pari Yang Paling Banyak Dipilih 

Belakangan ini sudah banyak sekali para wisatawan yang tertarik untuk menghabiskan masa 

liburannya dengan ikut bergabung open trip pulau pari. Pulau Pari banyak disebut sebagai 

salah satu pulau dengan spot terbaik untuk para wisatawan yang ingin bersantai sambil 

menikmati pemAndangan sekeliling pulau. Pulau sekitarnya memang masih terlihat bagus, asri, 

dan rasa alamnya masih dapat. Beberapa waktu yang lalu, memang pulau ini masih belum 

ramai dikunjungi oleh para wisatawan luar negeri, paling hanya wisatawan lokal atau daerah 

saja. Namun, entah terkenal darimana hingga sekarang sudah banyak para wisatawan yang 

ingin berkunjung kesini. Jika Anda melihat pulau ini dari atas saat sedang dalam pesawat atau 

dengan cara lainnya dari udara, pulau ini akan terlihat persis seperti bentuk ikan Pari, itulah 

asal-usul kenapa pulau ini dinamakan pulau Pari. 

 

Pulau ini sering juga disebut dengan kata Lagoon karena air pantai yang sangat tenang. 

Kedalaman dari Lagoon ini kurang lebih mencapai 5 meter dan yang lebih membuat Lagoon ini 

mempesona adalah karena pulau ini dikelilingi pulau-pulau kecil dan batuan karang. Di sekitar 

pantai ada pesisir pantai yang dikenal juga dengan Pasir Perawan yang banyak sekali 
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ditumbuhi pohon bakau yang membuat cantik panorama pantai. Di dalam pulau terdapat 

cekungan yang mampu menampung air hujan yang turun, sehingga air tersebut menjadi tawar. 

Kualitas air di pulau ini berbeda jauh dengan air yang terdapat di pulau-pulau sekitarnya yang 

mana kualitas air Payau saja. Maka Anda tidak perlu heran jika banyak menjumpai pohon-

pohon di pulau ini sama dengan pohon yang biasa tumbuh di daerah dataran tinggi seperti 

Pohon Mangga, Pohon Pepaya, Pohon Pinus, Pohon Jambu, dan Pohon Pisang. 

Alasan Kenapa Anda Tidak Akan Rugi ke Pulau Ini 

 Pulau Pari merupakan salah satu pulau di Kepulauan Seribu yang paling dekat untuk 

Anda kunjungi saat open trip pulau pari. dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. 

 Anda dapat menempuh perjalanan ke pulau ini dengan menggunakan kapal Fery dari 

Muara Angke yang menempuh waktu perjalanan 2 jam. Kemudian melanjutkan 

perjalanan dengan Boat dari Marina Ancol sekitar 1 jam saja. 

 Anda dapat mengunjungi pantai Pasir Perawan yang menjadi ikon Pulau Pari. 

 Pulau dengan kekayaan alam bawah laut yang masih terjaga kebersihan dan 

keindahannya. 

 Bisa snorkling, diving untuk melihat transplantasi karang. 

 Pulau Pari dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yang tidak kalah indah. 

 Terdapat hutan Bakau (Mangrove), dimana pulau ini ditetapkan sebagai pulau dengan 

penghasil hutan bakau terbesar se Kepulauan Seribu. 

Dari beberapa keistimewaan pulau ini, masih banyak lagi keistimewaan yang akan Anda dapat 

nantinya saat sudah berada disana. 

 

Fakta Tentang Pulau Pari Yang Belum Anda Ketahui 

Di sekitar pulau, Anda akan melihat pemukiman penduduk yang menghuni pulau tersebut. Karena 

pada dasarnya pulau ini tidak hanya sebagai pulau wisata saja melainkan dibagi menjadi 2 

bagian yaitu Pulau Pari bagian timur dan Pulau Pari Bagian Barat. Di bagian Barat inilah yang 

paling banyak pemukiman penduduk dan bisa dikatakan sebagai bagian yang memang khusus 

untuk pemukiman penduduk. Sedangkan, untuk bagian Pulau Pari Bagian Timur memang khusus 

sebagai tempat wisata. Di tempat wisata inilah Anda akan melihat kekayaan hayati ekosistem 

laut sekaligus rumah konservasi untuk rumput laut. Bagi para wisatawan dapat tinggal di 

homestay yang disediakan penduduk. Namun, bagi Anda yang mengambil open trip pulau pari 

biasanya sudah dipesan hotel oleh pihak tournya. 

 



♦ OPEN TRIP PULAU PARI ♦ 

Jadwal Keberangkatan 

Setia Weekend ( Sabtu – Minggu ) 2D1N 

Harga Open Trip Pulau Pari 

Kecuali Lebaran, Natal & Tahun Baru – Naik 20.000/org 

Start dari Muara Baru Kali adem 

2 Hari 1 Malam 

– Rp 370.000 Per Orang. 

3 hari 2 Malam 

– Rp 490.000 Per Orang. 

Start dari Dermaga Marina Ancol 

2 Hari 1 Malam 

– Rp 800.000 Per Orang. 

3 Hari 2 Malam 

– Rp 920.000 Per Orang. 

Biaya Sudah Termasuk Open Trip Pulau Pari : 

* Asuransi wisata 

1. Tiket Kapal Via Muara Baru Kali Adem / Marina Ancol. 

2. Penginapan ( Tv – Ac – Dispenser ). 

3. Makan 3x (2h1m) atau 6x (3h2m). 

4. Sewa Sepeda per orang. 

5. Barberque 1x. 

6. Sewa alat Snorkling. 

7. Sewa kapal untuk keliling pulau dan snorkling. 

8. Welcome drink. 

9. Buah-buahan desert. 

10. Foto Underwater & Upwater. 

11. Pemandu Wisata. 

12. Tiket masuk wisata. 

 

 



Biaya Tidak Termasuk Open Trip Pulau Pari : 

1. Transportasi menuju start point 

2. Pengeluaran di luar program. 

 

Destinasi Open Trip Pulau Pari : 

1. Pantai Pasir Perawan. 

2. APL. 

3. Lili ( Tempat penelitian biota laut). 

4. Pulau Tikus. 

5. Pantai Kresek. 

6. Bukit Matahari. 

7. Pulau Kudus (Optional). 

 

Rundown Open Trip Pulau Pari : 

Hari 01 

06.30 : Berkumpul di Rest Area Pelabuhan Kaliadem ( Muara Angke ) 

08.00 : Menuju Pulau Pari 

10.30 : Tiba di pulau pari, menuju penginapa, istirahat dan makan siang 

12.00 : Kegiatan snorkling, hunting bintang laut, water sport 

18.00 : Kembali ke penginapan, bersih-bersih, makan malam 

20.00 : Menuju pantai pasir perawan dan kegiatan barberque 

Hari 02 

05.00 : Bangun Pagi, Menuju dermaga ( View Sunrise ) 

06.00 : Kembali Kepenginapan untuk makan pagi 

07.00 : Eksplore pantai pasir perawan 

09.00 : Kembali kepenginapan dan persiapan pulang 

10.30 : Menuju dermaga pulau pari 

11.00 : Menuju dermaga muara angke 

14.00 : Tiba di dermaga muara angke, Sayonaraaa! Terimakasih telah menggunakan jasa kami. 

Jadwal Kegiatan paket tour pulau pari Tidak Mengikat, Tergantung pada situasi dan kondisi di 

lapangan 

 

 



Cara Pendaftaran : 

1. Klik Booking >>> Booking Paket 

2. Peserta kami kirimkan surat konfirmasi ( Dilarang Mengirimkan Dp Sebelum Menerima Surat 

konfirmasi Via email ) 

3. Datang kekantor kami atau Transfer Uang Dp ke BCA 0690385511 a/n Mahfud 

4. Setelah Mengirim Dp dimohon Konfirmasi Ke Admin kami WhatsApp 083873011144 

5. Peserta dikirimkan Invoice Pembayaran Via Email 

6. Peserta dikirimkan Konfirmasi Kontak Crew Via Sms / Whatsapp 

 

Syarat dan Ketentuan : 

1. Bersifat Open Trip atau Gabungan 

2. Kuota minimal 10 orang 

3. Setelah Booking Paket, Peserta Wajib Dp (Down Payment) 50% dari Harga Paket Paling 

lambat H+3 setelah Booking 

4. Peserta di harapkan Berkumpul di Meeting Point Tepat Waktu 

5. HWK Travel berhak membatalkan Perjalanan Open Trip dengan pertimbangan tertentu 

diluar kemampuan dan uang DP akan di kembalikan Full 100% 

6. Peserta Wajib Melampirkan Data Diri Untuk Asuransi Wisata ( nama lengkap & tempat 

tanggal lahir ) saat mengisi Form Booking atau kirim data diri via whatsapp ke admin HWK 

Travel 

7. Peserta yang tidak mengirimkan data diri asuransi lewat dari h-3 maka Asuransi Wisata 

tidak berlaku atau tidak mendapatkan asuransi wisata 

8. Premi Asuransi Wisata yang kami daftarkan adalah sebesar Rp.5000/org dengan biaya 

Pertanggungan Rp.800.000 s/d Rp.8.000.000/org 

9. Anak-anak lebih dari 2 tahun ( full biaya paket ) 

10. Jika peserta terlambat datang ke start point atau tidak ada kabar dan tertinggal maka Dp 

hangus 

11. Pembatalan dari pihak peserta lebih dari H-7 maka Dp hangus atau hanya bisa di gantikan 

dengan orang lain 

12. Pembatalan dari pihak peserta Kurang dari H-7 maka Dp Kembali 50% atau di gantikan 

orang lain 

13. Jika terjadi Hal2 yang tidak diinginkan maka akan dikembalikan uang tiket masuk tempat 

wisata yang belum dikunjungi, Misal : Cuaca Buruk, Bencana Alam, dan kerusuhan dll 



14. Selama tour laut, peserta diwajibkan menggunakan pelampung 

15. Dilarang keras membawa Narkoba dan sejenisnya, Senjata tajam dan senjata api 

16. Kehilangan barang bawaan tanpa menitipkan kepada staff kami, maka kami tidak 

bertanggung jawab sepenuhnya 

17. Untuk orang tua yang mebawa anaknya maka pengawasan penuh kami serahkan kepada 

orang tuanya masing-masing 

18. Apabila Peserta Memiliki Penyakit Khusus, Harap Konfirmasi Kepihak HWK Travel 

19. Pencemaran Nama Baik Melalui Berbagai Media Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung 

Jawab, Akan Kami Tindak Lanjuti Kepihak Yang Berwenang. 

 

CATATAN: Peserta yang bersedia booking dan membayar Dp (down payment) maka kami 

anggap sudah memahami dan mematuhi syarat dan ketentuan kami. 

 

ADA PERTANYAAN ??? 

Whatsapp 083873011144 ( Admin ) 

 


