
Farmhouse Lembang, Tempat Wisata di Bandung dengan Rasa Eropa 

 

Farmhouse Lembang ini merupakan salah satu tempat wisata di Bandung yang sedang sangat naik daun 

saaat ini. Hal ini bisa kita lihat dari liburan di akhir tahun 2015 lalu dimana Farmhouse Lembang ini yang 

merupakan salah satu tempat wisata di Bandung yang menjadi sumber kemacetan yang terjadi di 

daerah Bandung tersebut. Sangking macetnya, kendaraan yang menuju ke Farmhouse bandung ini 

terjejer dan merayap seperti semut mulai dari Jln. Setiabudhi (daerah Ledeng) tentunya sampai daerah 

Farmhouse Lembang ini. Hal ini tentunya membuat petugas lalu lintas sangat sibuk dan kewalahan 

dalam mengatur lalu lintas di daerah tersebut. Bahkan sampai tempat parkir di area Farmhouse 

Lembang pun tidak terlepas dari perhatian para petugas lalu lintas. 

Tentu saja hal ini disebabkan karena kendaraan yang telah tiba di Farmhouse Lembang yang harus 

memarkir kendaraannya di daerah Farmhouse Lembang dimana dalam memarkir kendaraan tersebut 

kendaraan juga melakukan antrian dalam menjelajahi area parkiran di daerah tersebut sehingga 

kemacetan kendaraan dari daerah lain menuju ke Farmhouse Lembang tidak dapat dihindari. Salah satu 

tempat wisata di Bandung ini merupakan tempat wisata yang menggunakan Konsep wisata pedesaan 

model eropa. Hal tersebut membuat tempat ini menjadi daya tarik wisata diminati dan paling 

difavoritkan di daerah Bandung. Para pengunjung yang datang ke tempat ini pun banyak yang berasal 

dari luar Bandung, dan ada juga yang dari daerah Bandung sendiri. Trending topik mengenai rumah 

Hobbit yang menjadi salah satu ikon di Farmhouse Lembang  yang sangat ramai dibicarakan di berbagai 

media sosial menjadi salah satu alasan terkuat mengapa begitu banyak orang datang ke tempat ini. 

Berikut akan kami berikan info - info mengenai Farmhouse Lembang ini.  Mulai dari rute menuju lokasi, 

spot berfoto yang sedang trending di daerah tersebut, harga tiket masuk, jam operasional, dan tentunya 

juga alamat Farmhouse Lembang sendiri. 

 Alamat dan Rute untuk Menuju ke Farmhouse Lembang. 



Lokasi dari Farmhouse Lembang yang terletak di Jalan Raya Lembang nomor 108 ini memang 

bisa kita katakan sangat strategis. Letak dari tempat ini tepat berada di bagian kanan jika dilihat 

dari arah menuju ke Lembang. Jika kita dari arah Jln. Setiabudhi ( daerah Ladeng ), maka terus 

menuju ke Jalan Raya Lembang. Lalu dari Saung Pengkolan, tempat yang pada biasanya menjadi 

tempat nangkring daripada bus Persib, maka kita hanya tinggal menuju sedikit saja ke arah atas. 

Salah satu hal yang menjadi cirri khas menuju ke tempat yang satu ini , ialah di sepanjang jalan 

menuju ke tempat ini terlihat penjual kelinci yang begitu banyak. 

Berikut ialah rute lengkap untuk menuju ke Farmhouse Lembang ini. 

- Untuk para wisatawan dari Jakarta yang membawa kendaraan pribadi, dapat melalui jalan 

Tol Cipularang dan selanjutnya keluar di gerbang Tol Pasteur, kemudian belok ke kiri 

menuju Jalan Setiabudhi dan selanjutnya bisa mengikuti rute yang sudah dipaparkan diatas. 

- Selanjutnya untuk para wisatawan yang menggunakan jasa AKI ( Angkutan Kereta Api) dari 

daerah Jakarta, anda selanjutnya turun di stasiun Bandung dan setelah itu anda dapat 

menaiki angkutan umum dengan jurusan Stasiun => Lembang atau anda juga dapat menaiki 

jurusan Ciroyom => Lembang. 

- Untuk yang dari Terminal Leuwipanjang, anda bisa naik bus kota yang menuju ke daerah 

Terminal Ledeng. Kemudian sesampai di Terminal Ledeng, anda dapat menyebrang ke arah 

yang berlawanan dari Terminal kemudian anda dapat menaiki angkutan umum yang menuju 

ke arah Lembang dengan perjalanan yang hanya tidak lama, hanya beberapa menit. 

- Jika anda dari daerah Terminal Cicaheum, anda dapat langsung menaiki angkot Cicaheum => 

Ledeng, selanjutnya setelah sampai di Terminal Ledeng anda dapat menaiki angkot ke 

Lembang dari arah seberang Terminal tersebut. 

 

 Spot Berfoto yang sedang trending di Farmhouse Lembang 

1. Rumah Hobbit 

 

 
Rumah Hobbit ini merupakan spot utama yang menjadi daya tarik di Farmhouse Lembang 

ini, bahkan untuk berfoto di spot yang satu ini, para pengunjung bahkan sampai rela untuk 

antri. Rumah Hobbit ini menjadi sangat terkenal terutama disebabkan karena biasanya kita 



hanya dapat melihat Rumah Hobbit ini di film saja, yaitu dalam film “The Lord of The Rings” 

dan di film “The Hobbit” yang mana tempat lokasi film ini berada sangat jauh di Selandia 

Baru sana tetapi saat ini pun bisa kita jumpai di Farmhouse Lembang, bahkan bisa berfoto di 

rumah Hobbit tersebut. 

2. Rumah dengan Gaya Eropa. 

 

 
Salah satu hal yang cukup menarik perhatian di Farmhouse ini ialah bangunan berupa 

rumah unik dengan gaya Eropa klasik. Rumah yang terkesan bernuansa tua dan juga klasik 

ini, akan sangat cocok dengan parah pengunjung yang suka berfoto dengan gaya klasik. 

3. Kafe 

Selain tempat yang memiliki tujuan utama untuk dapat kita nikmati kulinernya, kafe ini 

sangat cocok untuk kita jadikan spot untuk berfoto.  Letak dari pada kafe-kafe ini pula 

sangat unik. Ada yang berada tepat di dalam ruangan, ada yang di luar ruangan atau di 

perkebunan. 

4. Spot Air Terjun Mini 

Spot air terjun mini ini terletak di dekat lokasi tempat penukaran susu, di bagian sebelah 

kiri. Di situ juga pada permukaan airnya, terdapat batu batu yang bisa anda injak, sehingga 

anda dapat berfoto seperti sedang berdiri di atas permukaan air. 

5. Berfoto Bersama dengan berbagai Hewan 

Di sini, anda juga dapat bertemu dengan beberapa hewan, dan tentunya juga anda dapat 

berfoto bersama sama dengan hewan hewan lucu tersebut. Hewan hewan yang bisa 

dikunjungi di salah satu tempat wisata di Bandung ini ialah biri-biri, anak landak, sapi, 

burung, kelinci dan hewan-hewan lainnya. 

6. Spot Foto dengan Menggunakan Kostum Gaya Eropa. 

Salah satu spot yangdapat menjadi pilihan anda juga ialah spot foto dimana anda bisa 

menggunakan kostum dan peralatan ala Eropa yang disediakan. Lokasi dari spot ini sendiri 

kita hanya perlu mengambil jalur atas dari persimpangan yang terletak di air terjun mini 

yang kita bicarakan tadi. Untuk menyewa kostum Eropa klasik sendiri anda perlu membayar 

RP. 50.000 untuk 2 jam. 

 



 Harga Tiket Masuk dan Jam Operasional 

Dalam Farmhouse Lembang yang merupakan salah satu tempat wisata di Bandung ini, fasilitas 

yang disediakan bisa dikatakan lengkap dan juga harga yang ditawarkan cukup terjangkau, 

yakni: 

Rp 20.000 untuk 1 orang (tiket ini dapat digantikan atau ditukar dengan sosis bakar ataupun 

susu murni). 

Parkir: 

- Rp 5.000 untuk setiap unti motor. 

- Rp 10.000 untuk setiap unit mobil. 

(harga tiket dan harga bayaran parkir dapart berubah sewaktu-waktu)  

Untuk jam operasionalnya sendiri, Farmhouse Susu Lembang yang merupakan salah satu 

tempat wisata di Bandung ini buka setiap hari, Mulai dari jam 08.00 – 21.00 WIB. 

      


