
The Lodge Maribaya Lembang 

 

 

Jika anda merupakan wisatawan yang sangat suka dan tertarik pada tempat wisata yang dominan 

dengan alam terbuka, yang tentunya keren dan sangat eksotis, maka tentu saja anda wajib untuk 

berwisata ke The Lodge Maribaya Lembang  yang merupakan salah satu tempat wisata di Bandung. 

Kenapa anda wajib berwisata ke tempat ini ?... karena tentunya tempat wisata di bandung yang satu ini 

sangat sesuai dengan ketertarikan anda. The Lodge Maribaya Lembang memberikan pemandangan alam 

yang teramat indah dan juga didukung dengan berbagai wahana yang menarik dan unik. 

Salah satu hal yang menjadi magnet utama dari The Lodge Maribaya Lembang ini ialah spot Earthbound 

Adventure Park, yang merupakan salah satu tempat berfoto yang sangat luar biasa indahnya dengan di 

dominasi pemandangan daripada hamparan pepohonan pinus yang sangat terlihat mengagumkan dan 

juga sangat eksotis. Untuk memperoleh foto yang sangat luar biasa tingkat keindahannya tersebut, anda 

dapat mencoba Sky Tree, Sky swing atau Mountain Swing dan juga Zip Bike yang merupakan ke 3 

wahana menarik dan unik yang tentunya di tawarkan di The Lodge Maribaya Lembang yang merupakan 

salah satu tempat wisata di Bandung ini. 



 

Sky Tree ialah salah satu wahana yang terdapat di The Lodge Maribaya Lembang yang berupa suatu 

rumah pohon yang sangat alami sekali. Sky Tree ini, sangat mirip dengan Kalibiru, yang merupakan salah 

satu tempat wisata yang terdapat di Jogjakarta. Untuk dapat mencapai ke platform kayu yang terletak di 

atas pohon ini, anda harus naik melalui anak tangga. Tetapi tidak perlu kuatir, keamanan anda dapat 

terjamin dengan menggunakan tali pengaman. Saat sampai di platform kayu yang terletak di atas pohon 

tersebut, anda dapat berfoto secara langsung mungkin dengan bantuan teman anda, atapun, anda juga 

bisa membayar fotografer resmi yang ada di Sky Tree tersebut. Untuk harga tiket di Sky Tree sendiri 

ialah Rp 15.000,- untuk satu orang. 

Anda juga tidak boleh melewatkan Sky Swing atau Mountain Swing yang akan memberikan anda sensasi 

berayun di tempat yang sangat tinggi, persis seperti di beberapa tempat wisata di luar negeri. Untuk 

harga tiket dari Sky Swing atau Mountain Swing ialah Rp 20.000,- perorangnya.  Ada lagi satu wahana di 

The Lodge Maribaya Lembang  yang merupakan salah satu tempat wisata di Bandung yang harus anda 

cicipi, yaitu Zip Bike. Wahana yang satu ini, memberikan anda sensasi bersepeda di atas ketinggian 

tentunya dengan menggunakan tali pengaman. Sepeda tersebut dipasang di atas seuntai kabel yang di 

pasang memanjang, menyebrangi lembah. Tetapi wahana yang satu ini, tentunya tidak di sarankan bagi 

anda yang takut ataupun trauma pada ketinggian. Untuk harga tiketnya sendiri pada wahana Zip Bike, 

ialah Rp 20.000,-. 

Tentunya bukan hanya ke 3 wahana tadi yang terdapat di The Lodge Maribaya Lembang  yang 

merupakan salah satu tempat wisata di Bandung ini, tempat ini juga menyediakan fasilitas untuk 

berkemah dengan menggunakan tenda yang mirip bentuknya dengan labu ataupun bawang. Jika perut 

anda keroncongan atau lapar di salah satu tempat wisata di Bandung ini, tidak perlu kuatir, The Lodge 

Maribaya Lembang  juga mempunyai kafe dan restoran yang juga menyajikan berbagai kuliner asli 

Bandung. 



Dengan berbagai wahana dan fasilitas yang begitu lengkap dan tentunya menarik ini maka tidak ada 

salahnya bagi anda dan keluarga anda untuk dapat menikmati tempat wisata ini. The Lodge Maribaya 

Lembang  tepatnya berada di Jalan Maribaya Timur Km. 6 kampung kosambi, Cibodas, Lembang, 

Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Untuk harga tiket di The Lodge Maribaya Lembang yang 

merupakan salah satu tempat wisata di Bandung ini di bandrol dengan harga Rp 20.000 (weekday), Rp 

25.000 (weekend), dan Rp 35.000 (hari libur). Jam operasionalnya sendiri mulai jam 09.00 – 17.00 WIB. 

 


