
 

Open Trip Pulau Tidung Dijamin Seru 

Kalian yang selama ini tinggal di ibukota dan selalu berhadapan dengan macetnya jalanan atau 

penatnya sekitar, pasti tidak ragu untuk mencoba open trip pulau tidung. Bagaimana tidak? 

Destinasi wisata terbaik yang satu ini bisa menenangkan pikiran Anda dengan pemandangan 

indah di sekitarnya, ada birunya laut dan sejuknya udara pantai. Pulau Tidung ini merupakan 

salah satu pulau indah yang ada di Kepulauan Seribu yang banyak dipilih oleh para wisatawan 

lokal dan luar negeri. Lokasinya yang tidak terlalu jauh dari ibukota pun akan memudahkan 

Anda untuk menjangkau tempat wisata yang satu ini. Anda bisa berlibur dengan kerabat baik itu 

teman atau keluarga saat memiliki waktu luang. 

 

Ini Dia Akses Yang Harus Ditempuh Menuju Pulau Tidung 

Untuk sampai ke pulau ini Anda harus menempuh perjalanan panjang dengan menggunakan 

kapal. Ada banyak sekali jenis kapal yang bisa Anda pilih yaitu mulai dari kapal kayu, kapal 

jenis kerapu, hingga speedboat. Untuk lokasi keberangkatan, Anda bisa memilih dari Muara 

Angke, Pelabuhan Marina Ancol, atau dari Muara Kamal. Untuk lebih tepatnya, jika Anda pergi 

dengan menggunakan open trip pulau tidung, mereka yang akan mengatur rute perjalanan dan 

dengan kapal Anda pastinya Anda akan berangkat. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Tidung,_Kepulauan_Seribu_Selatan,_Kepulauan_Seribu
https://www.hwktravel.com/


 

Untuk rute perjalanan dari Muara Angke ada dua pelabuhan yang bisa Anda tempuh yaitu dari 

pelabuhan baru yaitu Kali Adem atau pelabuhan lama. Sedangkan dari pelabuhan lama muara 

angke, Anda hanya bisa menempuh perjalanan dengan menggunakan kapal kayu. Berbeda 

dengan itu, untuk pelabuhan Kali Adem untuk KM lumba-lumba dan Kerapu. 

Lama perjalanan yang akan Anda tempuh jika perjalanan dari pelabuhan Muara Angke yaitu 

sekitar 3 sampai 4 jam. Keberangkatan dari Ibukota Jakarta usahakan Anda berangkat pukul 

07.00 atau pukul 13.00. Dengan menggunakan kapal kayu biasanya Anda harus mengeluarkan 

biaya sekitar Rp 30ribu per orangnya. Untuk KM lumba-lumba jika Anda berniat untuk 

menaikinya harus membayar biaya Rp 40-50 ribu per orang. 

 

Keistimewaan Pulau Tidung Yang Sangat Menawan 

Berikut ini akan dijelaskan apa saja sebenarnya hal-hal istimewa yang dimiliki oleh Pulau Tidung, 

akan bermanfaat bagi Anda yang akan segera melakukan liburan kemari. Keistimewaan 

pertama yang dimiliki oleh Pulau Tidung dan langsung Anda sadari sesampainya di pulau 

tersebut adalah keindahan air laut biru yang sangat jernih dengan hamparan pasir putih. Pulau 

ini juga memiliki daya tarik lain yang berupa pemandangan indah bawah laut dengan terumbu 

karang yang masih sangat asli serta ikan yang berbagai macam ragam jenisnya. Keunikan 

lainnya ialah di pulau ini Anda akan melihat langsung Jembatan Cinta yang menjadi ikonnya. 

Pastikan Anda tidak melewati kunjungan ke jembatan ini, karena jika tidak rasanya Anda belum 

sah telah mengunjungi pulau ini. 

 

Jembatan Cinta diakui merupakan jembatan yang menghubungkan antara Pulau Tidung besar 

dengan Pulau Tidung kecil. Lebih tepatnya ialah menghubungkan antara bagian Timur dengan 

bagian Barat. Jembatan ini memiliki nilai romantis yang sesuai dengan namanya, ditambah lagi 

dengan adanya pemandangan sunset yang indah. Ada sebagian kalangan juga menjadikan 

jembatan ini sebagai tempat uji nyali. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 800 meter. Namun, 

Anda dapat menyusuri jembatan ini dengan berjalan kaki sambil menikmati keindahan alam 

sekitar dengan pemandangan perairan di bawah Jembatan Cinta yang sangat indah. Jika Anda 

kemari bersama open trip pulau tidung yang mana keluarga Anda juga ikut pasti suasana akan 

terasa lebih indah. 

 

 



♦ OPEN TRIP PULAU TIDUNG KEPULAUAN SERIBU ♦ 

Jadwal Keberangkatan : 

Setiap Weekend ( Sabtu – Minggu ) 2D1N 

HARGA OPEN TRIP PULAU TIDUNG : 

* Rp 350.000 Per Orang ( start muara angke ) 

* Rp 650.000 Per Orang ( start marina ancol ) 

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

Harga Sudah Termasuk Open Trip Pulau Tidung Pulau Seribu : 

* Asuransi Wisata 

> Tiket kapal via Muara Angke Kali Adem / Marina Ancol PP 

> Homestay ( Tv – AC – Dispenser ) 

> Makan 3x (2h1m) 

> Sewa sepeda per orang 

> Barbeque 1x 

> Sewa alat untuk Snorkeling Full Sett 

> Sewa kapal untuk keliling pulau dan snorkeling 

> Wellcome drink 

> Buah-buahan disert 

> Dokumentasi Under Water & Up Water 

> Tour Guide HWK Travel / Tour Guide lokal 

> Tiket masuk wisata 

Harga Tidak Termasuk Open Trip Paket Pulau Seribu Murah : 

> Transportasi dari Domisili menuju start point 

> Pengeluaran di luar paket 

Destinasi Yang Dikunjungi Open Trip Pulau Tidung Pulau Seribu : 

> Pulau Payung 

> Pulau Tidung Kecil 

> Pulau Tidung Besar 

> Jembatan Cinta 

> Saung Cemara Kasih 

> Saung Perawan 



Rundown Kegiatan Open Trip Pulau Tidung Pulau Seribu : 

Hari 01 

06.30 : Berkumpul di area parkir Pelabuhan Kaliadem  dan menuju kapal penyebrangan 

08.00 : Menuju Pulau Tidung 

10.00 : Tiba di Pulau Tidung, menuju penginapan, istirahat dan makan siang ( kami sediakan ) 

13.00 : Kegiatan snorkeling ( Pulau Payung / Pulau Tidung Kecil ) 

16.00 : Menuju jembatan cinta, water sport (optional – exclude ) 

17.30 : Hunting sunset di jembatan cinta 

18.00 : Kembali ke homestay, bersih-bersih 

19.00 : Makan malam ( kami sediakan ) 

20.00 : Acara barbeque 

22.00 : Istirahat 

 

Hari 02 

05.00 : Hunting sunrise 

07.00 : Kembali ke homestay, makan pagi ( kami sediakan ) 

09.00 : Persiapan pulang 

10.00 : Menuju dermaga Pulau tidung 

11.00 : Penyebrangan menuju dermaga Muara Angke Kali Adem 

14.00 : Tiba di Pelabuhan Muara Angke Kali Adem, Trip selesai 

Jadwal kegiatan paket pulau seribu murah tidak mengikat, dapat berubah tergantung pada 

situasi dan kondisi dilapangan 

 

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 ) 

 


