MANCING BARAMUNDI DI SELAT
MADURA
ID : 2285
1 Hari 0 Malam
Jawa Timur
Itinerary
WISATA SENSASI MANCING SURGA IKAN DI SELAT MADURA
PENGALAMAN MANCING MALAM IKAN BARAMUNDI 3 - 5 KG !
Di wisata ini, Anda akan diajak memancing di Perairan Selat Madura yang dikenal sebagai titik
berkumpulnya ikan-ikan terbaik, antara lain Baramundi 3 - 5 Kg, Kerapu, Putihan dan lainnya..
Serunya acara kali ini, Anda akan ditemani oleh praktisi memancing yang telah berpengalaman di
kawasan tersebut sehingga akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Anda bisa selfie di atas
laut sambil memamerkan ikan terbaik hasil pancingan semalam suntuk. Yang pasti, wisata mancing
ini nggak sekedar mancing, tapi bisa menikmati indahnya alam.
Serunya Wisata Mancing ini :
Sensasi memancing di tengah laut dengan pengalaman yang unik, menantang sekaligus penuh
petualangan
Merasakan sensasi memancing dengan ikan-ikan yang menantang
pengalaman berbeda mancing laut di tengah malam
Harga Termasuk :
Kapal Pancing untuk memancing selama 8 jam (2 jam pemberangkatan dari dermaga, 4 jam
memancing dan 2 jam pulang ke dermaga)
1 Kg udang Vaname untuk umpan / perahu (dibagi peserta lainnya)
Pemandu Kapal + Guide (fasilitas kapal untuk 7 orang + 1 orang pengemudi
Spot Pemancingan :
Perairan Kapal Karam
Perairan Mercusuar
Karang Kleta
Perairan Durus
Pelaksanaan :
Titik Temu : Tempat Pelelangan Ikan Sedati / Dermaga keputih
Durasi : Sekitar 8 jam
Pemberangkatan : Jam 19.00 WIB
Pulang : Tiba di Dermaga sekitar pukul 03.00 WIB (dinihari)

(+) Harga sudah termasuk
guide
tiket objek / atraksi

(-) Harga Tidak termasuk
tiket pesawat
tips sopir / guide
hotel
antar jemput pada drop point

Informasi lain-lain
1.
2.
3.
4.
5.

Menggunakan pakaian dan alas kaki yang nyaman
Membawa perlengkapan topi, kacamata, sweater / jaket, lotion sun screen dll ( di musim panas )
Membawa perlengkapan payung, jaket dll ( di musim hujan )
Harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
Membawa obat-obat pribadi yang di perlukan.

Informasi Penting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mohon untuk tepat waktu agar program dapat berjalan lancar
Sediakan uang pecahan kecil untuk memudahkan pembayaran.
Untuk keamanan Bagasi di anjurkan di kunci dan beroda.
Mohon diperhatian perbedaan waktu masing2 kota tujuan
Mohon di perhatikan barang bawaan yang ada sesuai kebutuhan.
Mohon mengikuti prosedur dari masing-masing hotel yang sudah ada.
Di harapkan untuk mengikuti aturan di masing-masing lokasi yang di kunjungi dengan tertib.
Contoh: tidak memakai pakaian dengan warna terlarang spt di pantai selatan dll
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