SUKAMADE/MERUBETIR NATIONAL PARK TOUR
2 HARI 1 MALAM.

day 1# pick up from ketapang harbour or hotel, start jam 7:00. langsung kita pergi ke arah
banyuwangi bagian selatan kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam dari banyuwangi
central. sepanjang jalan menuju sukamade beach kita akan di suguhi pemandangan hamparan
sawah nan luas, hutan jati, kebun coklat, dan pembuatan coconat sugar,
jam 10:00 am kita menuju ke rajak wesi beach, dan lanjut ke green by,/teluk ijo. the most exotic
beach and clean also still natural, not many people there, setelah kita puas menikmati indahnya
alam pantai yang begitu exotic kita lanjutkan dengan makan siang, setelah makan siang kita
lanjutkan ke sukamade beach/merubetiri. dan kita akan bermalam di sukamade beach. sambil
menikmati indahnya suasana di malam hari di pantai sambil kita melihat aktivitas kehidupan
penyu liar di pantai suka made.(suka made beach adalah di mana banyak kehidupan punyu laut
yang hidup bebas di alam liar dan tidak terjamah oleh tangan tangan jahil manusia) setelah kita
lelah menikmati ketegangan kita melihat kehidupan penyu pada malam hari, ke esokan harinya
kita ajak melepaskan anak anak penyu ke alam laut lepas dan bebas agar kelak dia akan selalu
menjaga ekosistem laut untuk kehidupan yang berkelanjutan.
setelah acara aktivitas semua selesai kita check out dari hotel jam 12:00 lalu kita melanjutkan
perjalanan ke red island, /pulau merah. di sana kita di hadapkan dengan pemandangan alam laut
pantai dan bukit-bukit yang tidak kalah menawan dengan tempat wisata di dunia. pulau merah
bagus untuk belajar surfing,dan kite surfing. karena ombaknya yang tidak begitu besar dan
bersahabat.
setelah kita menikmati semua aktivitas kita menuju ke banyuwangi lagi yang langsung ke hotel
atau ke harbour. kita akan sampai di banyuwangi town kira kira jam 5:00 pm.

PRICE NETT SHARING PACKAGE :
1. UNTUK SATU ORANG RP.1.450.000,- / PERSON.
2. UNTUK DUA ORANG RP. 1.250.000,- / PERSON
3. UNTUK TIGA ORANG RP. 1.100.000,-/PERSON
4. UNTUK EMPAT ORANG RP. 1.000.000,-/PERSON

Include : 1-transport go and back. 2-accomodation at sukamade one nite. 3- break fast 1 time, 4lunch 1 time, 5- dinner 1 time, 6- ranger suka made/merubetiri.7-entrance fee,8- pelepasan
tukik/baby turtle. 9- lokal guide and mineral water.
Happy man driver...

thanks,
best regard.

ijen blue fire team

