Destinasi Wisata Sewa villa di puncak Jawa Barat

Puncak punya destinasi wisata baru namanya villa di puncak pengunjung dapat menikmati suasana
hutan pinus sekaligus menikmati keindahan air terjun. memiliki pesona alam yang menakjubkan
udara yang sejuk dan bersih itulah yang membuat kota Puncak di kenal dengan julukan swiss van
java sejak jaman belanda di kota ini ada beberapa banyak objek wisata yang bisa di kunjungi
seperti villa edelweiss puncak lalu ada juga villa erika puncak dan masih banyak lagi.
Nah kali ini saya akan mengajak anda kek kawasan wisata yang terbilang baru jaraknya cukup dekat
dari pusat kota hanya 30 menit saja namun menuju ke lokasi ini memiliki tantangan tersendiri jika
membawa kendaraan sendiri pastikan kondisi kendaraan kita benar-benar prima karena jalan yang
akan lintasi tidak beraspal alias jalan tanah selain itu banyak tanjakan dan tikungan tajam membuat
pengendara harus ekstra hati-hati.
Perjalan menuju villa di puncak ini di butuhkan perjuangan yang ekstra terlebih saya ke sini
baru saja turun hujan tadi malam tapi untungnya ada petugas villa di puncak yang sigap dan
akan membantu saya menuju ke atas sana.
semakin dalam pedal gas di injak semakin dalam mobil terjebak dalam kubangan lumpur kalau sudah
begini menarik mobil jadi satu-satunya solusi agar mobil terbebas dari kubangan lumpur menuntun
kendaraan menuju kawasan wisata jadi pilihan para pengendara roda dua bahkan ada juga
pengunjung yang memilih berjalan kaki. Sampailah kita ke villa di puncak sebuah destinasi wisata di
kecamatan Puncak kota yang kini tengah populer di kalangan wisatawan mereka menyebut kawasan
ini kota bunga maklum dari sunda.
Memiliki luas 92,8 hektar awalnya kawasan ini hanya digunakan untuk menanam kopi penataan
perkebunan teh yang rapih udara yang segar dan lebatnya hutan pinus membuat warga setempat
bersama petani kopi menjadikan kawasan ini sebagai objek wisata dengan semangat gotong royong
dan di dukung pemerintah desa di awal tahun 2016 jadilah objek wisata villa di puncak yang di kelola
lembaga masyarakat desa hutan atau LMHD dan di awasi oleh perhutani semua programnyadi
rancang oleh masyarakat itu sendiri jadi kawasan wisata ini dari masyarakat untuk masyarakat
namun tidak semua lahan dijadikan kawasan wisata hanya 10 hektar saja yang di uji coba untuk
pengelolaan wisata karena objek wisata ini di kelola secara mandiri maka himbauan untuk menjaga
lingkungan ada di setiap sudut kawasan tujuannya untuk mengingatkan pengunjung agar tetap
menjaga lingkungan pemandangan alam yang di tawarkan kawasan wisata ini benar-benar
menyegarkan mata mulai jajaran pinus yang yang menjulang tinggi hingga suara aliran sungai seakan
menemani perjalanan saya menuju villa di puncak yang murah dan nyaman aliran sungainya pun
masih jernih perjalanan menuju villa di sekitar puncak bogor hanya bisa di tempuh berjalan kaki jalan
yang dilewati pun cukup terjal dan menanjak baruntung di setiap tanjakan yang di anggap sulit

pengelola membuat anak tangga buatan untuk memudahkan perjalanan menuju villa navina puncak.

Menurut pihak pengelola jarak antara tempat parkir ke tempat sewa villa ini haya satu kilometer tapi
perasaan saya sudah jalan jauh banget belum sampai-sampai semoga ini sudah setengahnya. Setelah
menempuh perjalan kurang lebih satu kilometer akhirnya saya sampai juga di villa di puncak kolam
renang air panas dan luar biasa pemandangannya benar-benar indah dan rasa lelah saya terbayar
dari jarak 10 meter saja percika-percika curug sudah mulai kerasa dan ini benar-benar segardan saya
rekomendasikan untuk anda yang memang ingin mencari tempat wisata di kawasan Puncak yang
bebas dari polusi kota.
villa dengan fasilitas outbound di puncak yang memiliki tinggi 11 meter ini memiliki suhu udara
berkisar 17 hingga 22 derajat celcius tidak heran meskipun cuaca panas udara di sini tetap sejuk
jalan setapak mendekati curug seluruhnya dalam kondisi baik terbuat dari batu-batu kali yang tidak
akan becek saat musim hujan tiba namun tetap hati-hati jangan sampai terpeleset.
Tidak hanya tawarkan keindahan di villa ini pengunjung bebas bermain air di kolam renang pribadi
yang disediakan oleh villa dan di setiap akhir pekan pengunjung yang datang bisa mencapai 2000
orang sedangkan di hari biasa pengunjung yang datang mencapai 3 hingga 500 saja mencari suasana
baru lebih dekat dengan alam sekaligus berhenti sejenak dari rutinitas jadi alasan berwisata ke
tempat ini.
Bagi masyarakat Puncak adanya kawasan wisata ini jadi kebanggan tersendiri karena kawasan ini
adalah satu satunya destinasi wisata alam yang ada di kecamatan Puncak kota yang mudah di
jangkau. Keberadaan villa di puncak http://villa.dgroupcompany.com/puncak tidak hanya
menambah kekayaan potensi wisata di Puncak namun membantu perekonomian masyarakat
setempat pihak pengelola masih terus melakukan pengembangan kawasan ini terutama dalam hal
akses jalan.
villa di puncak kini menjadi salah satu potensi wisata alam yang harus di jaga keasriannya menjaga

kebersihan lingkungan demi kenyamanan bersama menjadi hal penting agar kawasan wisata alam ini
bebas dari pencemaran.

