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hari 2 , nginep di p pramuka

hari 1 , nginep di pulau semak daun dgn tenda
jadwal 3 hari

besok pagi nya tidak mau melewatkan sunrise so kita jam 515 ud siap2 di dket penangkaran penyu untuk dapet 
foto sunrise yg bagus tapi rada mendung c jd rada gagal ga se indah sunset nya.  siangan dikit kita nyebrang 
pakai ojek kapal Rp 3000 per orng ke pulau karya,ini pulau ter indah menurut ane gan,pokok nya jangan di 
lewatkan sumpah indah bngt  dari situ nyebrang ke pulau panggang Rp 2000,ber hubung masih belom puas di 
pulau air,kita balik ke sana sewa kapal ojek 2 jam 150 rb,hahhah  trus siap2 kembali ke pulau pramuka buat 
kembali ke main land,jam satu siang kapal sudah menunggu,dan 3 jam paling lama di mulai sampai muara 
angke,selesai mudah2 an bisa membantu para kakuser yg mau ke sana

hari 2

6.30 ud stand by d sana, perjalanan nya ga jauh c dr kota ke angke kira2 15 menit,begitu sampe cari aj pom 
bensin,lokasi kapal nya ga jauh dari pom bensin. berhubung tujuan kita ke pulau pramuka,jd kita naik kapal yg 
menepi di pulau pramuka,tujuan nya ad yg ke P.panggang,P.kelapa,P.pramuka,P.Untung jawa sebaik nya stay 
di pulau pramuka karena di situ yg ad penginapan nya,dan pusat pemerintahan nya juga c.

kita take off jam 8 nan,perjalanan memakan waktu 3 jam dan menelan biaya 30K,kita landed dengan selamat 
jam 11,
begitu sampe kita langsung di suguhkan bening nya laut di p.pramuka (bkan pantai loh)
dan langsung menuju penginapan kita
perlu diingat juga kalo datang nya weekend or pas liburan sebaik nya kamar nya di booking 2 minggu sblom 
nya,kita nginep di wisma dermaga (recomend deh),di sana ada juga villa delima ,untuk penginapan nya menelan 
biaya 300K untuk max 4 orng,and ad juga yg satu kamar untuk 12 orng 600K.
tidak mau menyia2kan waktu kita langsung sewa boat untuk keliling sampe sunset,di kenakan biaya 250 rb yg 
lambat,ad juga yg rada cepat 300rb (tp kmrn rusak),untuk lokasi pulau yg di kunjungi antara lain
p.semak daun,p.air,and tempat snorkeling yg dekat pulau air (ajib bngt),lanjut liat sunset di kerambah(tempat 
penangkaran ikan hiu dll).
untuk makan jangan kahwatir di sana murah2 ko,ad nasi padang juga,and penduduk nya juga ramah2,very 
welcome us.malem2 nya enak ngopi2 sambil bercanda ,hina2 an,on line ,bedah foto ,dll (ini klo kita yaa) di 
dermaga nya.

hari 1

Jadwal 2 hari

dari muara angke - pulau pramuka = 25rb/org naik kapal jurusan antar pulau, 2jam pulau pramuka - pulau semak 
daun = 180rb/kapal pulang pergi naik ojeg kapal, bisa muat sampai 15 org, 30 menit dari angke ke pramuka

vila delima 300-350rb vila dermaga 300-350rb homestay laylad 250-300rb homestay putih 300rb homestay pak 
maing 250rb homestay bang buloh 250-300rb Taman Nasional 300-500rb  harganya bervariasi soalnya 
tergantung ukuran bro, ada juga yang harga weekend beda sama weekday. kalo extra bed skitar 25-35rb

harga kisaran

wahduh... juragan semua kayaknya ketinggalan info neh.... gw kebetulan sering banget ke sana, malahan baru 
sabtu kmaren, 4 juli ke sana. UPDATE INFO NEH:  - dermaga udah bagus, ada bangunan kayak rumah gitu - di 
pulau dah ada 2 bangunan, satu permanen, satunya lagi bilik tempat si bapak tua itu n keluarganya - si bapak 
itu (gw kenal banget tapi lupa namanya, dia tau gw sih.. heheheh...) dibayar sama yang punya pulau tuk jaga 
kebersihan pulau itu - pulau itu punya orang pribadi, kalo gak salah anggota DPR gitu, pokoke politisi deh.... - ke 
depan di pulau itu bakal dibangun kayak vila gitu, jadi mumpung blon kelar dibangun, puas2in deh ke sana.... - 
sekarang keluarga si bapak punya lapak gitu, kaya WARKOP, jadi bisa pesen popmi, kopi instan, teh, plus 
camilan kecil...  sekian dulu inponya, tar gw coba upload foto2 deh kalo ktemu filenya, hehehe...

Makanan n MInuman/ toilet

kemaren baru kesana naik dari marina 180rb ke pulau pramuka naik perahu bout sepa (bukan perahu kayu) di 
dermaga 19 perjalanan 1 jam 15 menit trus kemaren dapet info klo orang pemda or PNS naek perahu praja 
ongkosnya lebih murah, tapi saya engga sempet nanya karena udah keburu mau berangkat coba aja maen dulu 
ksana tanyain, rata2 perahu berangkat pagi

dari marina ke pramuka

Berangkat melalui busway dari halte bermis kelapa gading, ternyata masih murah cuman 2000 rupiah klo pagi 
heheh mayan juga hemat2....dengan santainya saya masuk kedalam TEJEE(transjakarta) menuju halte jelambar 
sebrangnya Citraland Mall dilanjutkan dengan Angkit jurusan Muara Angke bernomor B01 bukan b29 ya....

Kalo resmi dari dishub, kapasitas kapal max 100 org, tapi kenyataannya bisa lebih banyak... buat amannya, std 
by di angke jam 6.00 ato max 6.30,

Waktu berangkat/Transport ke Angke

Semak Daun dalam perjalanan saya ini, kemudian saya berfikir kalau be 2 lumayan bisa mengurangi cost ojek 
pulau tsb....akhirnya kami keliling pulau dan bertemu dengan pak lupa iya saya lupa nama dia sebenarnya 
heheh...ternyata harga sudah naik menjadi 200 dengan tawar menawar sengit akhirnya deal pun berakhir dengan 
harga 170k

villa deLima = CP Pak Untung 081319551955 lokasi di deket dermaga pulau pramuka  homestay laylad = CP Bu 
Wakil 70591444 lokasi sederetan sama vila 5, di depan deket dermaga  homestay putih = CP Pak Mail 
08176405654 lokasi sebelah homestay laylad  homestay Pak Maing, 32437733 lokasi deket taman di depan 
kantor kabupaten, agak jauh dari dermaga ada jg yang lokasi di tengah pulau, nempel sama rumahnya si bapak 
ini, lumayan lah kalo gakda tempat lagi...  vila dermaga = CP Pak Mail yang homestay putih lokasi agak di 
tengah, deket lapangan bola  homestay bang buloh 70138303 lokasi di sisi belakang pulau pramuka, jauh dari 
dermaga, tapi di sisi pantai belakang, jadi bisa liat laut juga...  wisma TNKpS = CP Taman Nasional yg di 
Salemba 3519773 lokasi di belakang juga, deket penangkaran penyu  Villa Delima (021) 54373149 , 
08161324118 , 081319551955 (Mas Untung)
Ibrahim (021) 33837071
Mega Home stay: (021) 23725638, 0815 9675 584 (Pak syaiful).
beberapa nomor tlp lain nya lupa, simpan dimana

Nginep rumah penduduk  : Homestay  +- 50rban

Nginep

transport dari pramuka

Semak Daun
untuk sewa kapal itu 250 rebu per kapal. kapal nya muat 10 orang klo mau nyaman. di paksa2in mungkin bisa 
muat 15 orang.  sewa alat sewa alat di p pramuka ada 2 tempat nya. yang pertama di dekat pelabuhan belok 
kiri. harga nya sekitar 50 rebu untuk snokler, pelampung, fin yang lebih murah di taman nasional lokasi nya aga 
dalam, harga nya 40rb

Sewa alat 

FYI : - di pramuka ada lelangan ikan jam 4-5 sore murah banget harga bawal aja 8rb/kg - snorkling 25rb - ada 
tambak ikan di tengah laut (naek ojek perahu 3rb) bandeng cabut durinya enak loh 48rb/kg - klo wisma mulai 
dari 300-450rb sih...

Makan

Pramuka

Jalan2 ke pulau seribu
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