Acara ini akan di pandu oleh: Petrus Suryadi – www.UjungGenteng.co.cc

Ujung Genteng
merupakan salah satu
daerah
dipesisir
pantai selatan Jawa
Barat yang masuk
dalam
wilayah
pemerintahan
Kabupaten Sukabumi,
terletak
±200
Penduduknya
pada
umumnya
adalah
nelayan dan petani,
ada juga yang beralih
menjadi
penyadap
nira dan dijadikan
gula kelapa. Nama
dari Ujung Genteng
berasal dari Ujung
Gunting, dimana posisi
Ujung
Genteng
berada di ujung salah
satu sudut pulau di
Jawa
Barat
yang
berbentuk gunting. Bagian
ujung gunting atas berada
di Ujung Kulon dan bagian
ujung gunting bawah berada
di Ujung Genteng, maka
dinamakanlah
daerah
tersebut
sebgai
Ujung
gunting = Ujung Genteng.
Pantai
Ujung
Genteng
memiliki keunikan dimana
pengunjung bisa menikmati
matahari
terbit
juga
matahari
terbenam.
Pantainya tergolong cukup
bersih dengan ciri khas
pesisir pantai selatan yang
terkenal bersih airnya dan
ombaknya
yang
besar.
Keunikan lain yaitu dipesisir
pantai sepanjang Ujung
Genteng hingga pantai Batu
Nunggul tidak terdapat
ombak
karena
sudah
tertahan oleh beting karang

sebelum garis pantai. Pada
saat
pasang
air
laut
memenuhi pantai dengan
kedalaman air 0,5 - 1 meter,
sangat
cocok
untuk
berendam, bermain perahu
karet, juga aktivitas lain
bagaikan kolam luas dengan
air yang berarus tenang.
Apabila air surut, maka kita
bisa
berjalan
ketengah
sambil melihat-lihat biota
laut seperti bintang laut,
siput2, ikan-ikan hias yg
terperangkap, udang-udang
kecil dan bahkan cacingcacing laut.
Didaerah Ujung Genteng
sendiri terdapat banyak
sekali tempat menarik:
Melihat langsung penyu
hijau (Chelonia Mydas)
yang bertelur pada malam
hari.
Lokasi untuk peselancar
karena ombaknya cukup
menantang.
Yang
suka
memancing,
ikannya lebih banyak serta
cukup bervariasi.
Bagi yang
ketenangan
menikmati
terbenam.

suka dengan
anda
bisa
matahari

Cocok untuk kalian yang
suka berpetualang dengan
kendaraan 4WD, trail bike,
mountain bike, dan boating.
Masih ada banyak obyek
dan
kegiatan
menarik
lainnya yang tidak bisa
disebutkan satu persatu
karena memang banyak
sekali dan jarang ada di
daerah lain.

Itulah sekilas gambaran
mengenai daerah Ujung
Genteng. Untuk lebih detail
mengenai
peta
lokasi,

kondisi, obyek menarik,
kumpulan foto dan beritaberita yang berhubungan
dengan Ujung Genteng bisa
anda
jelajahi
website

www.UjungGenteng.co.cc
Perkiraan perjalanan antara
5 - 6 jam dari Jakarta,
memang dirasakan sangat
lama karena harus melalui
kota kecil seperti Cicurug
dan Cibadak yang terkenal
macet, lalu melalui jalan ke
arah palabuhan ratu yg
tidak terlalu besar serta
jalan
menanjak
dan
berbelok-belok
sepanjang
±14 Km, namun memiliki
pemandangan yang indah di
sisi kanan jalan, yaitu
pesisir pantai palabuhan
ratu yang terlihat jelas dari
atas
bukit
Bagbagan.
Melalui pula perkebunan teh
Surangga,
baru
nanti
melewati kota kecil Kiara
Dua, Jampang Kulon dan
terakhir adalah Surade.
Kesemuanya itu merupakan
jalan kecil yg tidak bisa
dilalui dengan kecepatan
tinggi,
apalagi
harus
melintasi
daerah
hutan
dengan
kondisi
jalan
menanjak dan menurun.

Indonesia-Geographic@yahoogroups.com
Indonesia-Geographic akan
mengadakan
perjalananan
wisata ke Ujung Genteng
dan akan mengajak kalian
untuk menikmati keindahan
alam Indonesia dan akan
menjadi sebuah pengalaman
yang tak terlupakan bagi
kalian dalam petualangan
ringan ini.
Dalam perjalanan ini kita
akan mengunjungi:
1. Batu Keris
2. Ombak Tujuh
3. Pembuatan Gula Kelapa
4. Pantai Cipanarikan
5. Pelepasan Tukik
6. Tanah Lot Amanda Ratu
7. Goa Gunung Sungging

Pembayaran:
Bank BCA (Ratu Plaza)
No. Rek: 525 0154820
Bank Mandiri (Ratu Plaza)
No. Rek: 102 00 0419210 7
Atas Nama: FRANCISCUS

Itinerary:
Hari - 1
Jakarta - UG (22:00)
Sampai di penginapan lanjut
istirahat
Batu Keris

Ombak Tujuh

Biaya untuk trip ini cukup
dengan Rp.750.000/pax.
Sudah termasuk:
7 lokasi wisata diatas
Bus AC Pariwisata
Asuransi Perjalanan
1X snack di bus
Makan 5x
Penginapan AC
1 ranjang 3 orang
Wisata pake motor ojeg
Kelapa Muda
Retribusi & guide

Goa Gunung Sungging

Pembuatan Gula Kelapa

Pantai Cipanarikan

Hari - 2
08:00 Sarapan pagi
09:00 Berangkat ke Batu Keris
Batu Keris - Ombak Tujuh melihat Pembuatan Gula Kelapa
Ke Pantai Cipanarikan sambil
menikmati sunset & kelapa
muda.
Kembali ke penginapan untuk
makan malam.
Istirahat
Hari - 3
06:00 Menuju Pangumbahan
06:30 Pelepasan Tukik
07:00 Sarapan pagi
08:00 Menuju ke Amanda Ratu
Dilanjutkan menjelajah Goa
Gunung Sungging.
Kembali ke penginapan untuk
makan siang
Cek Out (12:30)
Kembali ke Jakarta
19:00 Sampai Jakarta

Tidak termasuk:
Makanan/minuman
tambahan di luar paket.
Pengeluaran pribadi lain.

Apabila sudah melakukan
pembayaran, peserta wajib
memberitahukan lewat sms
atau email.

Pelepasan Tukik
Tanah Lot Amanda Ratu

Informasi selanjutnya bisa menghubungi;

INDONESIA GEOGRAPHIC
Mobile: 0818 145 135 / 021 - 32 926 926
e-mail : franciscus@GMail.com
Website: http://efeks.multiply.com/photos
Website: http://IndonesiaGeographic.multiply.com/photos

