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Pantai Peropa berlokasi di Desa Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan yang berjarak kurang lebih 30 
menit dari pusat kota. Untuk mengunjungi pantai ini, sebaiknya menggunakan kendaran roda dua 
atau empat. Berkunjunglah pada pagi hari agar dapat melihat aktivitas nelayan pulang melaut. Pasir 
pantainya yang putih dan airnya yang jernih, membuat tempat ini semakin ideal untuk menantikan 
datangnya matahari terbenam. 
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Pulau Oroho

 
Pulau Oroho terlihat dari Benteng Liya 
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Danau Sombano Kaledupa
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Pulau Hoga pantai Timur

 
untuk menuju Kampung Terapung Suku Bajo ini membutuhkan waktu 1.5jam perjalanan laut 
dengan menggunakan speedboat dari Wanci. dan untuk bisa menyebrang dan mengunjungi 
kampung ini harus menggunakan sampan kecil karena area sekitar Kampung Bajo ini banyak sekali 
terdapat karang karang. 



 
Hamparan pasir dekat Pulau Sawa 

 
Snorkeling view pulau Sawa 
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Pulau Kaledupa has some of the best beaches such as the Hoga Beach, Sombano Beach, Peropa 
Beach, and Puncak Jamaraka The Untete Beach at the Kulati Village is the longest white sand beach 
on Tomia with endless rows of coconut trees, where the usual fish grilling tradition is held. There 
are also mangrove forests to explore.

Pulau Tomia :
Jadwal Kapal:

• Fast Boat (2.5 jam) dari Wangi - Tomia tersedia setiap hari di pukul 3 siang (harap tiba pukul 
2 siang). Harga: Rp 150.000 

• Slow Boat (3.5 jam) dari Wangi - Tomia tersedia setiap hari pukul 9 pagi (harap tiba pukul 8 
pagi). Harga: Rp 130.000 

• Semua kapal dari Tomia ke Wangi tersedia setiap hari pukul 6 pagi 
• Anda dapat membeli tiket langsung di tempat (tidak dapat reservasi). Anda juga disarankan 

untuk melihat jadwal kapal di pelabuhan terlebih dahulu ketika sampai di Wangi 

Penjemputan dari Pelabuhan di Tomia:

• Ada 2 pelabuhan di Tomia, tergantung dari jenis kapal yang Anda ambil. Untuk Kapal 
Cepat, akan berlabuh di pelabuhan yang lebih jauh. Harga transfer adalah Rp 150.000 - Rp 
200.000 / mobil / 1 jalan dan Anda dapat langsung membayar di tempat. 

• Harga untuk sewa motor adalah Rp 100.000 dan untuk sepeda adalah Rp 75.000. 


