
KANGEN DENGAN SUASANA KAMPUNG SUNDA? YUUUK KITA KE DUSUN BAMBU 

Dusun Bambu. Bagi kalian yang ingin ber nostalgia dengan suasana asli kampung Sunda, atau hanya 

sekedar belibur, Dusun Bambu adalah sebuah pilihan yang tepat. Suasana pedesaan modern di dekat 

danau yang dikelilingi dengan pesawahan yang berundak-undak, akan anda dapatkan di lokasi wisata 

yang tempatnya tidak terlalu jauh dari kota Bandung. Memang aktivitas di kota besar semakin hari 

memang semakin padat, akhir-akhirnya… bikin kita stress deh. Nah ini tandanya, kalian butuh sesuatu 

yang baru, yaitu pergantian suasana yang lain dari biasanya.           

Di lokasi wisata ini, Dusun bambu, selain suasana indahnya yang khas, udara sejuk bahkan cenderung 

dingin pun akan kita temukan di sini. Dibangun di atas lahan seluas 15 Ha, namun untuk lokasi yang juga 

dihiasi oleh kebun bunga itu sendiri hanya seluas 5.100 m2. Sesuai dengan namanya, lokasi ini 

sebenarnya adalah tempat konservasi tanaman bambu, dan fasilitas yang ditawarkannya pun jauh dari 

hingar bingar lokasi wisata pada umumnya. Di sini kalian tidak akan menemukan fasilitas permainan 

seperti Flying Fox, ATV yang akan mengantar anda berputar-putar mengelilingi lokasi dan lain 

sejenisnya. Namun di tempat ini, sensasi berhubungan langsung dengan alam akan anda temukan di sini. 

Aktifitas yang bias anda lakukan pada siang hari adalah menikmati suasana alam pedesaan, dengan 

mendaki lembah, berjalan melintasi bukit, menyusuri pematang sawah dan menikmati udara dingin 

yang segar di alam terbuka, mejadikan tempat ini sangat asik apabila kalian kunjungi bersama teman 

dan keluarga.  Selain itu ada Pasar Khatulistiwa yang menyediakan beragam sayuran segar, sedangkan 

bagi pecinta kuliner, Resto dan Café Burangrang yang dibangun dengan gata green arsitektur, akan 

menuntaskan selera kuliner anda dengan menu-menu khas Sunda, Indonesia hingga menu makanan 

Internasional. Dan sensasi kuliner lainnya yang dapat anda nikmati di sini adalah Lutung Kasarung, yaitu 

sebuah tempat makan yang berbentuk seperti sarang burung yang terbuat dari ranting dan tergantung 

di atas pohon. Iiiiih unik banget yaa. Tidak hanya itu bagi kalian yang ingin bermalam di lokasi wisata ini, 

mereka menyediakan fasilitas andalan mereka yaitu, 5 unit Villa yang bisa kalian sewa untuk bermalam. 

Dan uniknya masing-masing Villa memiliki seorang butler (pelayan) yang akan melayani kalian.  Pada 

sore hari hingga malam harinya, bagi kalian yang menginap dilokasi ini akan mendapatkan jamuan khas 

pedesaan di Jawa Barat, seperti, Sekoteng, Bandrek, dan Mie tek-tek, yang melintas di depan Villa. 

Waaah jadi lapar neeeehhh…    

Terletak tepatnya di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya Cisarua. dan buka setiap harinya mulai pukul 

10.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Untuk kalian yang ingin masuk ke lokasi wisata, kalian harus 

merogoh kocek sebesar  Rp 15.000. Dan bagi anda yang ingin bermalam dan menggunakan satu dari 

lima Villa yang ada, siapkan kocek sebesar 2 hingga 4,5 juta rupiah. Yuk siapkan jadwal libur mendatang 

untuk menginap di Dusun Bambu. Ngemeng ngemeng apa menu khas Sunda favorit kalian? Kasih tau 

kita dong : ) 


