Makan Siang dalam Sarang di Kaki Burangrang

Ingin menyegarkan badan dan pikiran tanpa menempuh perjalanan jauh dan
mengeluarkan bujet ekstra? Meluncur saja ke Dusun Bambu di kawasan Cisarua,
Bandung, Jawa Barat. Terletak di kaki Gunung Burangrang, Anda dapat menikmati makan
siang dalam balutan kabut atau menyeruput minuman hangat sambil menikmati alam
pegunungan yang sejuk dan asri.
Salah satu spot yang akan mencuri perhatian Anda adalah tempat makan yang didesain
unik, mirip sarang burung raksasa. Tempat ini dinamakan Lutung Kasarung. Deretan
bangunan yang berada di atas pohon-pohon ini terbuat dari jalinan ranting-ranting kering
yang dijamin kokoh serta aman. Antara satu sarang dan lainnya dihubungkan dengan
jembatan kayu yang dirancang melengkung.
Dari rumah sarang ini, Anda bisa melihat pemandangan hamparan bunga peacock yang
berwarna pink keunguan, danau buatan yang dikelilingi pondok-pondok cottage kayu,
serta lembah kaki Gunung Burangrang yang elok. Ditemani bajigur panas dan pisang
bakar, tidak ada yang bisa mengalahkan kenikmatannya. Untuk bisa merasakan
pengalaman ini, Anda cukup membayar biaya sewa rumah sarang sebesar Rp 100,000
per jam. Sedangkan menu makanan dan minuman yang ditawarkan pun beragam. Mulai
dari sate ayam maupun kambing, siomay Bbandung, ketan bakar hingga sop buntut yang
dibanderol mulai harga Rp 12,000 per porsi. Cukup terjangkau kan?
Resor yang luasnya sekitar 15 hektar ini mudah dijangkau oleh berbagai lapisan
masyarakat. Tidak heran jika saat weekend atau musim liburan, tempat ini padat

pengunjung. Jadi jika Anda ingin menikmati indah dan serunya bersantap siang di sarang,
lebih baik tidak datang di akhir pekan. Selain menawarkan pemandangan yang indah,
pengunjung dapat menggunakan fasilitas-fasilitas seperti jalur trekking, jalur sepeda untuk
mengitari punggung bukit, kebun strawberry siap panen, atau mengajak si kecil memberi
makan kelinci. Semuanya menjadikan tempat ini lLengkap dan cocok dijadikan tujuan
liburan sekeluarga.
Ingin suasana yang lebih eksklusif? Di Dusun Bambu juga disediakan penginapan dan
camping ground yang terjaga keamanan dan kebersihannya. Atau bisa juga memilih
makan lesehan di saung-saung pinggir danau, dengan mengeluarkan biaya sewa sebesar
Rp 125,000-150,000.
Jadi tunggu apalagi? Segera ajak keluarga Anda mengunjungi kaki Gunung Burangrang.
Selamat berlibur ya, Bu.
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