4 Wisata Bangunan Bersejarah di Semarang

Provinsi Jawa Tengah memang dipenuhi berbagai macam kota yang menarik perhatian.
Salah satunya Semarang. Kota ini punya banyak bangunan bersejarah yang akan
mengantarkan Anda kembali menuju ke masa kolonial dulu. Suasana kotanya yang
lengang dan gedung-gedung tua yang menjulang menjadikan Semarang sebagai tempat
yang tepat untuk menghabiskan liburan. Berikut ada 4 bangunan yang tidak boleh
terlewatkan kalau main ke sini, simak ya!
Lawang Sewu
Jangan mengaku pernah ke Semarang kalau belum mengunjungi Lawang Sewu.
Bangunan megah yang berdiri di Kompleks Tugu Muda ini menyimpan banyak cerita
historis. Dulu Lawang Sewu adalah tempat berlangsungnya Pertempuran Lima Hari yang
terjadi di tahun 1945. Banyak warga Semarang menganggap bangunan ini punya nilai
magis. Interiornya yang punya banyak jendela seolah mengundang turis untuk datang
mengunjunginya.
Gereja Blenduk
Beralih ke kawasan Kota Lama, Anda akan melihat sebuah gereja dengan arsitektur neo
gotic yang mengundang perhatian. Namanya Gereja Blenduk. Meskipun ini tempat
beribadah, Anda juga boleh mengunjunginya untuk melihat betapa keren bangunan yang
satu ini. Gereja Blenduk dibangun pada tahun 1753. Dulu bentuknya belum seperti saat ini
melainkan rumah panggung Jawa biasa. Di tahun 1894, Gereja Blenduk dipugar dan

jadilah seperti yang sekarang Anda saksikan. Bentuk atapnya yang mirip kubah masjid
membuat mata ingin tahu bagaimana interior di dalamnya. Anda penasaran juga?
Kelenteng Sam Poo Kong
Semarang identik dengan masyarakat keturunan Tionghoa yang masih memegang teguh
nilai-nilai budanyanya. Jadi jangan heran kalau ketika Anda main ke sini ada banyak
warung makan yang menyajikan kuliner khas Cina. Selain itu ada juga Kelenteng Sam
Poo Kong yang wajib dikunjungi dalam wisata sejarah kota Semarang. Di sini Anda bisa
melihat peralatan beribadah dan ornamen-ornamen khas Cina yang melekat erat.
Masjid Kauman
Warga Semarang sering menyebutnya sebagai Masjid Agung Kauman. Lokasinya berada
tepat di sebelah Pasar Johar. Di gerbang masjid ada sebuah prasasti yang berisi tentang
sejarah masjid mulai dari awal dibangun. Masuk ke dalamnya Anda akan dibuat takjub
dengan interior yang megah dan kokohnya tiang-tiang yang menyangga Masjid Kauman.
Banyak ya? Anda mau mengunjungi yang mana dulu nih? Selamat jalan-jalan!
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