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Trip Teluk Kiluan – Lampung 

Teluk Kiluan terletak di Pekon (Desa) Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus 
Provinsi Lampung. Wisata alam Teluk Kiluan cocok bagi Wisatawan yang gemar berpetualang. 
Topografinya yang berbukit dan berlembah menarik untuk dijelajahi. Di Teluk ini juga kita bisa 
menjumpai kawanan lumba-lumba. Setidaknya ada dua jenis Lumba-Lumba di perairan ini, spesies 
pertama adalah Lumba-Lumba Hidung Botol (Tursiops Truncatus) dengan badan yang lebih besar 
dan pemalu. Spesies yang kedua adalah Lumba-Lumba Paruh Panjang (Stenella Longirostris) yang 
bertubuh lebih kecil dan senang melompat. Selain melihat lumba-lumba, kegiatan lainnya adalah 
bersenorkling menikmati terumbu karang di sekitar pulau Kiluan. Teluk Kiluan juga menyimpan 
pesona alam yang masih alami dan terjaga ekosistemnya.  
 

BIAYA Rp. 575.000,-/orang 

MEETING POINT PELABUHAN MERAK 

Fa
si

lit
as

 

Tiket kapal Pelabuhan Merak – Pelabuhan Bakauheni PP 

Mobil Bakauheni – Kiluan Darat PP 

Penginapan Homestay Non-AC di Kiluan Darat/Pulau Kiluan (conditional) 

makan 3x (selama di Kiluan Darat) 

sewa kapal untuk melihat lumba-lumba 

Air mineral  

Tidak termasuk : 

1. Sewa alat snorkeling 
2. Pengeluaran pribadi 
3. Permintaan lain diluar paket 

Kegiatan Wisata : 

 Snorkeling dan berenang di sekitar Pulau Kiluan 
 Menyaksikan lumba-lumba di lautan Teluk Kiluan 
 Berburu sunrise dan sunset 
 Photo session di Clara Beach 

Perlengkapan yang harus dibawa : 

Pakaian ganti minimal 2 (termasuk pakaian untuk berenang), kamera, alas kaki yang nyaman, 
kebutuhan pribadi (alat mandi,obat-obatan,alat sholat), sunblock, sun glasses(kacamata hitam), kain 
pantai/baju warna cerah, lotion anti nyamuk, kantong plastik (untuk pakaian basah) dan CEMILAN. 

Ketentuan : 
1. Pembayaran DP sebesar (Rp.300.000,-/orang) dilakukan pada saat pendaftaran pertama. 

Yang daftar tapi belum melakukan DP maka tidak terhitung dalam list peserta 
2. Pembatalan sebelum H-15, uang DP dikembalikan secara penuh 
3. Pelunasan dilakukan pada H-7 
4. Pembatalan setelah H-10, uang DP hangus tapi keikut sertaan dapat digantikan  
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5. Pembatalan setelah H-5 maka uang DP dan Pelunasan hangus tapi keikut sertaan dapat 
digantikan 

6. Biaya perjalanan dapat disesuaikan dengan permintaan dan disesuaikan dengan fasilitas 
yang disediakan 
 

Contact Person : 

 085691946136 (Aliya Muafa) 
 email : infotriphemat@gmail.com atau info@triphemat.com  

Pembayaran : 

 Transfer Rek. BCA atas nama Aliya Muafa 6460189983 
 Transfer Rek. Mandiri atas nama Aliya Muafa 1290007920529 

Itinerary : 

Day I   

 20.00 Berangkat dari Jakarta menuju Pelabuhan Merak dengan Bus Umum 
 

Day II  

 00.00 meeting point di pelabuhan merak, penyebrangan ke bakauheni 

 04.00 Sampai di bakauheni, Perjalanan menuju Kiluan Darat 

 08.00 Sarapan di perjalanan menuju Kiluan Darat 

 11.00 Bermain di Pantai Pasir Putih Kiluan Darat 

 12.30 Menuju Pulau Kiluan dengan menggunakan jukung (kapal kecil) 

 13.00 Makan siang di Pulau Kiluan 

 14.00 Acara bebas: berenang di pantai, snorkeling, berburu sunset 

 19.00 Makan malam dan membuat api unggun 

 21.00 Acara bebas 
 
Day III 

 04.00 Bangun subuh dan persiapan untuk berburu lumba-lumba 

 05.00 Berburu dan menyaksikan kawanan lumba-lumba di Teluk Kiluan dengan perahu 

 09.00 Kembali ke Pulau Kiluan, sarapan dan persiapan check out 

 10.00 menginggalkan pulau kiluan 

 13.00 makan siang, Singgah di Clara Beach, melanjutkan perjalanan menuju lampung 

 16.00 tiba di pelabuhan bakauheni, penyebrangan menuju merak 

 18.00 tiba di merak 

 19.00 Perjalanan kembali menuju Jakarta, perkiraan sampai Jakarta jam 22.00 
 
 
*harga dan itinerary dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti situasi dan kondisi yang terjadi saat 
trip akan dilaksanakan 
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