Siapa Sangka, Pulau Tropis Terbaik Asia Ada di Indonesia

Indonesia punya banyak gugusan pulau-pulau kecil yang masih terjaga keaslian
ekosistemnya. Salah satunya adalah Kepulauan Anambas yang berlokasi di Provinsi
Kepulauan Riau. Berada di kawasan Indonesia barat membuat banyak orang ragu untuk
mengunjungi pulau ini. “Pulaunya bagus tidak?” adalah pertanyaan klasik yang sering
dilontarkan ketika menyebut nama Anambas. Maka dari itu, Anda harus datang
mengunjunginya langsung supaya dapat jawaban yang sesungguhnya.
Untuk mencapai Kepulauan Anambas, Anda bisa menaiki pesawat menuju Tanjung
Pinang di Pulau Bintan. Setelah itu, berganti pesawat lagi menuju Matak dan kemudian
menyeberangi laut dengan kapal ferry perintis atau menyewa speed boat. Perlu diingat ya,
kalau kapal ferry hanya berangkat 2 minggu sekali. Jadi, Anda perlu menyisakan waktu
yang lumayan lama untuk berpetualang di Kepulauan Anambas.
Di wilayah Anambas ini terdapat pulau tropis yang disebut sebagai pulau tropis terbaik di
Asia oleh CNN.com, yaitu Pulau Bawah. Di sekitarnya terdapat gugusan pulau kecail yang
mengelilingi laguna. Nah di sini Anda bisa menikmati keindahan alam yang sangat eksotis
sambil berenang, leyeh-leyeh, ataupun main pasir. Kalau ingin berfoto, coba naik ke atas
bukit agar keindahan laguna bisa terekam seluruhnya.
Ada juga Pulau Penjalin yang menyimpan rahasia di dalamnya. Dari luar, nampak biasa
saja, tidak ada yang istimewa. Namun ketika masuk Anda akan dibuat takjub dengan
keindahannya. Di sini adalah jalan setapak yang menuju ke tengah pulau. Jika Anda
menelusurinya, maka akan sampai ke sebuah teluk eksotis. Di depan teluk ada Pulau

Penjalin Kecil dengan pasir pink. Indah sekali!
Main ke Anambas, tak lengkap rasanya kalau belum mengeksplorasi bawah lautnya. Air
laut yang biru seolah mengundang Anda menyelami setiap jengkal kehidupan di
dalamnya. Begitu mencapai kedalaman satu meter Anda sudah disambut dengan
bentukan daratan karang yang membentang sejauh 100 meter sampai bibir pantai. Masuk
lebih dalam, beraneka macam terumbu karang dan biota laut dengan warna menggoda
siap untuk diabadikan dengan kamera.
Jadi tunggu apalagi? Segera agendakan rencana main ke Kepulauan Anambas yuk!
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