
 

 

PAKET ORANGUTAN TOUR 2019 
DOMESTIC MARKET 

 

 

TOUR   : Orangutan Tour (OT3) 

DURASI  : 3 Hari 2 Malam 

TIPE TOUR  : Private / Group 

 

Itinerary : 

Hari 1 : PANGKALAN BUN – KUMAI – CAMP TANJUNG HARAPAN – BOAT (L,D) 

Setibanya di Pangkalan Bun, Anda akan dijemput oleh team kami menuju Kumai. 

Berangkat dari pelabuhan wisata Kumai, Anda akan langsung menuju ke Taman 

Nasional Tanjung Puting menggunakan Klotok menyusuri Sungai Sekonyer. Makan 

siang di atas Klotok dengan pemandangan Sungai Sekonyer menjadi awal yang 

sempurna untuk perjalanan kita. Tujuan pertama kita adalah Camp Tanjung Harapan 

yang biasa ditempuh selama 2 jam menggunakan Klotok. Trekking hutan singkat dan 

menyaksikan pemberian makan orangutan mulai pukul 15.00 WIB. Kembali ke dermaga 

dan dilanjutkan menyusuri sungai Sekonyer menuju tempat sandar Klotok untuk 

bermalam. Di sepanjang sungai Anda dapat menyaksikan gerombolan hewan endemik 

Borneo, yaitu Bekantan atau monyet berhidung panjang, kera ekor panjang dan 

beberapa satwa lainnya. Makan malam disajikan di Klotok dengan menu yang lezat dan 

variatif. Bermalam di Klotok. 

 

Hari 2 : CAMP PONDOK TANGGUI – CAMP LEAKEY – BOAT (B,L,D) 

Sarapan pagi di Klotok dengan menu khas Nusantara dipadu dengan masakan western 

sambil menikmati pemandangan pagi hari di sekitar sungai Sekonyer. Setelah sarapan, 

Anda diajak mengunjungi Camp Pondok Tanggui untuk menyaksikan pemberian makan 

orangutan pada pukul 09.00 WIB. Di sini, Anda juga diajak untuk mengenali perbedaan 

topografi yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting, yang menggambarkan 

keberagaman hutan hujan tropis Kalimantan pada umumnya. Dari Pondok Tanggui 

dilanjutkan menuju Camp Leakey, situs terbesar di Taman Nasional Tanjung Puting dan 

salah salah satu tonggak sejarah kegiatan ecotourism di Indonesia. Tiba di dermaga 

Camp Leakey, Anda biasanya akan disambut oleh beberapa orangutan yang ada di area 

tersebut. Di sini, Anda akan diajak mengunjungi Pusat Informasi Pengunjung (Visitor 

Center) kemudian trekking sekitar 30-40 menit menuju Feeding Station atau tempat 

pemberian makan orangutan. Kembali ke dermaga dan dilanjutkan menyusuri sungai 

Sekonyer menuju tempat sandar Klotok untuk bermalam. Makan malam disajikan di 

Klotok dengan menu yang lezat dan variatif. Bermalam di Klotok. 

 

Hari 3 : SUNGAI SEKONYER – KUMAI – TRANSFER OUT (B) 

Sarapan pagi kami sajikan kembali di atas Klotok dengan menu khas Nusantara dipadu 

dengan masakan western sambil menikmati pemandangan pagi hari di sekitar sungai 



 

 

Sekonyer. Agenda hari ini secara khusus akan kami sesuaikan dengan jadwal 

penerbangan Anda. Jika tersedia cukup waktu, Anda bisa kami ajak untuk mengunjungi 

desa wisata Sungai Sekonyer dan berbelanja souvenir. Dilanjutkan menyusuri sungai ke 

pelabuhan Kumai dan Anda kami antar menuju bandara untuk perjalanan Anda 

selanjutnya. Tour selesai. 

 

Paket Termasuk : 

 Transportasi Klotok / kapal wisata 

 Mobil drop dari dan ke bandara Iskandar Pangkalan Bun 

 Akomodasi 2 malam di Klotok 

 Guide professional 

 Makan selama tour 

 Tiket masuk Taman Nasional Tanjung Puting 

 Donasi konservasi 

 Juru masak / koki 

 Teh atau kopi selama di Klotok 

 Air Mineral 

 P3K 

 Senyum  

 Unforgettable Experiences 

 

Paket Tidak Termasuk : 

 Tiket Pesawat 

 Makan di luar paket 

 Laundry, Souvenir & Telephone Bills 

 Hotel 

 Keperluan Pribadi lainnya 

 Force Majeure 

 

Rekomendasi Keperluan Pribadi : 

Sunblock, Sandal, Topi / kacamata, masker, camera, lotion anti nyamuk (Autan), pil 

malaria, obat pribadi. 

 

Harga : 

Jumlah Pax Harga Per Pax 

2 Pax Rp. 3.560.000 

3 – 4 Pax Rp. 2.900.000 

5 – 6 Pax Rp. 2.720.000 

7 – 8 Pax Rp. 2.510.000 

9 – 12 Pax Rp. 2.390.000 

13 – 15 Pax Rp. 2.200.000 

 



 

 

TOUR   : Orangutan Adventure (GOT4) 

DURASI  : 4 Hari 3 Malam 

TIPE TOUR  : Private / Group 

 

Itinerary : 

Hari 1 : PANGKALAN BUN – KUMAI – CAMP TANJUNG HARAPAN – BOAT (L,D) 

Setibanya di Pangkalan Bun, Anda akan dijemput oleh team kami menuju Kumai. 

Berangkat dari pelabuhan wisata Kumai, Anda akan langsung menuju ke Taman 

Nasional Tanjung Puting menggunakan Klotok menyusuri Sungai Sekonyer. Makan 

siang di atas Klotok dengan pemandangan Sungai Sekonyer menjadi awal yang 

sempurna untuk perjalanan kita. Tujuan pertama kita adalah Camp Tanjung Harapan 

yang biasa ditempuh selama 2 jam menggunakan Klotok. Trekking hutan singkat dan 

menyaksikan pemberian makan orangutan mulai pukul 15.00 WIB. Kembali ke dermaga 

dan dilanjutkan menyusuri sungai Sekonyer menuju tempat sandar Klotok untuk 

bermalam. Di sepanjang sungai Anda dapat menyaksikan gerombolan hewan endemik 

Borneo, yaitu Bekantan atau monyet berhidung panjang, kera ekor panjang dan 

beberapa satwa lainnya. Makan malam disajikan di Klotok dengan menu yang lezat dan 

variatif. Bermalam di Klotok. 

 

Hari 2 : CAMP PONDOK TANGGUI – CAMP PESALAT – TENDA (B,L,D) 

Sarapan pagi di Klotok dengan menu khas Nusantara dipadu dengan masakan western 

sambil menikmati pemandangan pagi hari di sekitar sungai Sekonyer. Setelah sarapan, 

Anda diajak mengunjungi Camp Pondok Tanggui untuk menyaksikan pemberian makan 

orangutan pada pukul 09.00 WIB. Di sini, Anda juga diajak untuk mengenali perbedaan 

topografi yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting, yang menggambarkan 

keberagaman hutan hujan tropis Kalimantan pada umumnya. Dari Pondok Tanggui 

dilanjutkan full day trekking menuju Pesalat ditemani dengan guide professional untuk 

mengamati keberagaman flora dan fauna yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting. 

Makan siang disediakan di hutan. Sore hari, menyiapkan tenda untuk bermalam di 

hutan. Setelah makan malam, Anda akan kami ajak mengamati hewan nocturnal. 

Bermalam di tenda. 

 

Hari 3 : CAMP PESALAT – CAMP LEAKEY – BOAT (B,L,D) 

Pagi hari merupakan saat yang paling tepat untuk mengamati aktivitas burung dan 

berbagai satwa lainnya. Sarapan pagi dan dilanjutkan dengan menanam pohon secara 

simbolis di Pesalat Reforestation Camp. Kembali ke Klotok untuk menyusuri sungai 

Sekonyer menuju Camp Leakey yang merupakan situs terbesar di Taman Nasional 

Tanjung Puting dan salah salah satu tonggak sejarah kegiatan ecotourism di Indonesia. 

Tiba di dermaga Camp Leakey, Anda biasanya akan disambut oleh beberapa orangutan 

yang ada di area tersebut. Di sini, Anda akan diajak mengunjungi Pusat Informasi 

Pengunjung (Visitor Center) kemudian trekking sekitar 30-40 menit menuju Feeding 

Station atau tempat pemberian makan orangutan. Kembali ke dermaga dan dilanjutkan 



 

 

menyusuri sungai Sekonyer menuju tempat sandar Klotok untuk bermalam. Makan 

malam disajikan di Klotok dengan menu yang lezat dan variatif. Bermalam di Klotok. 

 

Hari 4 : SUNGAI SEKONYER – KUMAI – TRANSFER OUT (B) 

Sarapan pagi kami sajikan kembali di atas Klotok dengan menu khas Nusantara dipadu 

dengan masakan western sambil menikmati pemandangan pagi hari di sekitar sungai 

Sekonyer. Agenda hari ini secara khusus akan kami sesuaikan dengan jadwal 

penerbangan Anda. Jika tersedia cukup waktu, Anda bisa kami ajak untuk mengunjungi 

desa wisata Sungai Sekonyer dan berbelanja souvenir. Dilanjutkan menyusuri sungai ke 

pelabuhan Kumai dan Anda kami antar menuju bandara untuk perjalanan Anda 

selanjutnya. Tour selesai. 

 

Paket Termasuk : 

 Transportasi Klotok / kapal wisata 

 Mobil drop dari dan ke bandara Iskandar Pangkalan Bun 

 Akomodasi 2 malam di Klotok, 1 malam di tenda 

 Guide professional 

 Makan selama tour 

 Tiket masuk Taman Nasional Tanjung Puting 

 Donasi konservasi 

 Juru masak / koki 

 Teh atau kopi selama di Klotok 

 Air Mineral 

 P3K 

 Senyum  

 Unforgettable Experiences 

 

Paket Tidak Termasuk : 

 Tiket Pesawat atau kereta 

 Makan di luar paket 

 Laundry, Souvenir & Telephone Bills 

 Hotel 

 Keperluan Pribadi lainnya 

 Force Majeure 

 

Rekomendasi Keperluan Pribadi : 

Sunblock, Sandal, Topi / kacamata, masker, camera, lotion anti nyamuk (Autan), pil 

malaria, obatpribadi. 

 

 

 

 

 



 

 

Harga : 

JumlahPax Harga Per Pax 

2 Pax Rp. 6.270.000 

3 – 4 Pax Rp. 4.860.000 

5 – 6 Pax Rp. 4.110.000 

7 – 9 Pax Rp. 3.990.000 

10 – 12 Pax Rp. 3.870.000 

13 – 15 Pax Rp. 3.740.000 

 

 


