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Contact Person : 
Aliya Muafa Ph. 085691946136 

081319095351 
info@triphemat.com  

infotriphemat@gmail.com  
www.triphemat.com 

ONE DAY TRIP (ODT)  

SITUS MEGALITIKUM GUNUNG PADANG 

Situs Megalitikum Cianjur merupakan situs megalitik 

berbentuk punden berundak yang terbesar di Asia 

Tenggara. Ini mengingat luas bangunan purbakalanya 

sekitar 900 m2 dengan luas areal situs sendiri kurang 

lebih sekitar 3 ha. Punden berundak Gunung Padang, 

dibangun dengan batuan vulkanik masif yang 

berbentuk persegi panjang. Bangunannya terdiri dari 

lima teras dengan ukuran berbeda-beda. Batu-batu itu 

sama sekali belum mengalami sentuhan tangan 

manusia dalam arti, belum dikerjakan atau dibentuk 

oleh tangan manusia. 

tidak hanya sebuah situs purbakala, perjalanan kali ini juga akan menuju pada curug cikondang, 

salah satu air terjun terbesar di jawa barat dan terowongan lampegan, sebuah terowongan kereta api 

kuno terpanjang se-jawa barat. trip yang akan menambah pengalaman tak terlupakan ini hanya butuh 

satu hari saja. cocok bagi penikmat wisata alam yang tidak memiliki waktu banyak. 

Jadwal Trip : 

 31 Januari 2015 

 28 Maret 2015 

 30 Mei 2015 

Harga Paket Rp. 300.000 / orang  

Meeting Point Resto CFC RS. UKI Cawang Jakarta 

Biaya termasuk : 

 Transportasi AC, told dan parkir 

 Air mineral botol   

 Makan siang box 

 Guide lokal 

Tidak termasuk : 

 Pengeluaran pribadi 

 Permintaan diluar paket 

 Tips supir dan guide seikhlashnya 

Keterangan 

 Pembayaran DP sebesar 50% /orang dilakukan maksimal pada H-7 

 Pelunasan dilakukan pada H-5 

 Pembatalan acara maksimal 7 hari sebelum kebarangkatan maka uang akan kembali penuh 

 Pembatalan acara maksimal 5 hari sebelum keberangkatan maka uang DP akan hangus 

Contact Person : 

 085691946136 (Aliya Muafa) 

 email : info@triphemat.com / infotriphemat@gmail.com 
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Pembayaran : 

 Transfer Rek. BCA atas nama Aliya Muafa 6460189983 

 Transfer Rek. Mandiri atas nama Aliya Muafa 1290007920529 

Ittinerary : 

05.30 – 06.00 kumpul di meeting point CFC RS. UKI Cawang Jakarta 

06.00 – 11.00 perjalanan menuju situs megalitikum gunung padang cianjur 

11.00 – 12.00  estimasi tiba di lokasi, makan siang dan sholat 

12.00 – 14.00 explore situs megalitikum, sejarah dan sesi foto 

14.00 – 16.00 mengunjungi curug cikondang 

16.00 – 17.00 foto-foto di stasiun dan terowongan lampegan 

17.00 – 21.00 perjalanan kembali ke Jakarta 

makan malam masing-masing (mampir di pusat oleh-oleh) 

 

Foto-foto : 

  

 


