Melihat Bukti Keindahan Alam dari Si Piso-Piso

Indonesia punya banyak hidden paradise yang memanjakan mata. Salah satunya adalah
air terjun Si Piso-piso. Keindahan alam yang satu ini berada di Provinsi Sumatera Utara,
Kabupaten Karo. Dengan ketinggian mencapai 120 meter, air terjun ini akan memberikan
pemandangan yang super keren.
Perjalanan menuju air terjun Si Piso-piso hanya memakan waktu sekitar 3 jam dari Kota
Medan. Anda bisa naik bus jurusan Kota Kabanjahe kemudian dilanjutkan dengan bus ke
Danau Toba selama 30 menit. Ongkosnya cukup murah dan pas banget untuk dijadikan
wisata keluarga. Kalau Anda dari Jakarta, carilah akomodasi pesawat yang paling murah
supaya budget perjalanan tidak terlalu banyak.
Untuk mencapai dasar air terjun, Anda harus menuruni banyak anak tangga. Namun, rasa
lelah akan terbayarkan karena di bawah nanti bisa main air sepuasnya. Udara yang masih
segar dan airnya yang dingin akan membuat badan relaks kembali. Namun kalau main
sama si kecil apalagi yang masih balita, mending urungkan niat untuk turun ke bawah
karena anak tangga yang harus ditempuh berjumlah ribuan. Jadi dari pada si kecil rewel di
tengah jalan, mending nikmati saja keindahan Si Piso-piso dari tempat tinggi yang sudah
disediakan.
Air terjun ini berada di bawah Danau Toba. Ketika sampai di tempat parkir mobil Anda
sudah bisa menyaksikan pemandangan Danau Toba di bagian atas dan Si Piso-piso di
sisi lainnya. Wah, terbayangkan bagaimana bagusnya?

Agar kunjungan semakin berkesan, jangan lupa untuk foto-foto dan bawa bekal makanan.
Di sana memang ada warung kuliner, namun supaya kekeluargaan lebih terasa lebih baik
bawa sendiri dari rumah. Anda bisa sekalian mengajak keluarga piknik di tepi Danau Toba
sambil menikmati lukisan alam yang satu ini.
Di tanggal tertentu biasanya diadakan Festival Danau Toba oleh pemerintah setempat.
Nah, sembari berkunjung ke Si Piso-piso, Anda bisa mampir melihat aneka ragam budaya
yang ditampilkan di sana. Selamat berlibur ya!
https://www.sahabatnestle.co.id/content/view/melihat-bukti-keindahan-alam-dari-si-pisopiso.html

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

