“Selamat Datang /Wilujeung Sumping di Desa Wisata Cibuntu “
Desa Cibuntu merupakan Sebuah desa yang masih alami dengan jumlah penduduk ± 1000jiwa dan keberadaanya paling
ujung/buntu setelah batas desa cibuntu selanjutnya hutan pinus… keberadaan lokasi desa Cibuntu di lereng Gunung
Ciremai yang merupakan Gunung tertinggi di Jawa-Barat tepatnya di area Kec.Pasawahan Kab.Kuningan JawaBarat dan untuk waktu jarak tempuh dari kota Cirebon +/- 45menit …
Desa Cibuntu telah disiapkan menjadi sebuah Desa Wisata oleh Team Pascasarjana STP-Trisakti Jakarta yang
bekerjasama dengan penggagas & masyarakat setempat dengan konsep sebagai Desa Wisata yang alami, indah,
bersih dengan penduduk nya yang ramah yang akan memperlakukan tamu yang berkunjung akan diperlakukan layaknya
seperti keluarga sendiri yang sedang pulang kampung
Beberapa obyek wisata yang sudah dikenal dan dekat dengan Desa Wisata Cibuntu:
± 45 menit Dari central batik trusmi , gua sunyaragi & keraton Cirebon
± 45menit, Dari Lingga jati & pemandian air panas alam Sangkanurip, kolam ikan ajaib Cibulan
± 45menit, Dari Talaga Remis
Demikian selayang pandang tentang Desa Wisata Cibutu

Paket Acara Sedekah bumi Desa Wisata Cibuntu 16-18 Oktober 2015
Tgl
Jam
16/10/2015 12.00 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 18.30

18.30 – 21.00

21.00 – 23.00
23.00 - ..........

Acara
Perkiraan waktu tiba di desa wisata Cibuntu. Selanjutnya
peserta akan disambut oleh atraksi budaya untuk diantar
menuju ke balai desa Cibuntu untuk acara ramah tamah
dengan bapak kepala desa & staf dilanjutkan dengan acara
makan siang
Setelah acara makan siang selesai peserta akan diantar
menuju ke home stay untuk check in & istirahat (free
program)
Peserta sudah berkumpul di halaman balai desa cibuntu
untuk mengikuti gladi resik helaran acara sedekah bumi
Kembali ke home stay untuk istirahat & acara bebas
..untuk mengisi waktu peserta juga dapat melihat
langsung bagaimana kegiatan gotong royong bahu
membahu masyarakat desa dalam rangka mempersiapkan
untuk acara sedekah bumi (free program)
Setelah acara makan malam di home stay peserta
berkumpul kembali di halaman balai desa cibuntu untuk
mengikuti acara pawai 1000 obor bersama dengan
masyarakat keliling kampung & berakhir di lapangan
Sidarang
Setelah acara pawai obor selesai dilanjutkan dengan acara
berburu signal (free program)
Kembali ke home stay untuk istirahat.....

Ket.
Welcome
drink jasreh &
makan siang

Makan malam

Snack khas
cibuntu

Desa Wisata Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Hp. 0812 8869 5363, 0817 914 9966, 0821 2555 1729
Email : klstravel99@yahoo.co.id

17/10/2015 07.00 – 08.30

08.30 – 09.00

09.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 16.00

16.00 - .......
19.30 – 22.00

18/10/2015

22.00 - ........
06.00 –09.00

09.00 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 14.00

14.00 - 19.00

Setelah acara makan pagi di home stay....selanjutnya
dengan memakai caping/cetok peserta sudah berkumpul di
halaman balai desa untuk mengikuti acara persiapan
helaran budaya masyarakat desa Cibuntu..
Seluruh peserta helaran budaya masyarakat cibuntu dan
para tamu dengan membawa hasil bumi & berbagai
macam makanan.. iring-iringan berangkat menuju ke
lapangan sidarang dan yang merupakan tempat pusat
kegiatan acara sedekah bumi
Setelah tiba di lapangan peserta akan disambut oleh
upacara adat khas sunda untuk diantar ke tempat yang
sudah disiapkan..selanjutnya peserta dan para undangan
akan mengikuti prosesi upacara adat sedekah bumi yang
merupakan acara agenda rutin di desa wisata Cibuntu
yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali.. Setelah
prosesi acara selesai selanjutnya peserta akan diajak untuk
mengikuti acara makan bersama...(free program)
Selanjutnya peserta akan diajak untuk melihat langsung
penampilan pertunjukan atraksi kesenian dan dilanjutkan
dengan acara bebas untuk belajar bermain angklung
(situasional) & bermain alat permainan tradisional khas
jawa barat
dilanjutkan dengan acara tour Kampung & tracking
dengan rute yang akan dilewati : Situs bujal dayeuh –
situs sibubur – mata air kahuripan (bisa langsung
diminum) – kebun bambu betung – situs purbakala
saurip – air terjun curug gongseng – kolam taman
bukit panineungan dan berakhir di kampung kambing
(situasional)
Peserta kembali ke home stay untuk istirahat(free
program)
Setelah acara makan malam di home stay peserta akan
diajak untuk mengikuti acara malam pekan seni desa
wisata cibuntu dilanjutkan dengan acara berburu signal..
Kembali ke home stay untuk istirahat (free program)
Setelah acara makan pagi di home stay peserta sudah
berkumpul kembali dilapangan untuk mengikuti acara
senam pagi dan dilanjutkan dengan acara fun games :
transfer air & permainan caping/cetok
Setelah acara selesai kembali ke home stay untuk
persiapan check out...
Peserta sudah berkumpul di balai desa untuk acara
perpisahan dengan bapak kepala desa & perangkat desa.
Setelah acara selesai perjalanan dilanjutkan kembali
untuk mengunjungi obyek sentral batik trusmi Cirebon &
dilanjutkan acara wisata kuliner khas cirebon empal
gentong/nasi jamblang
Setelah acara kunjungan selesai perjalanan dilanjutkan
kembali menuju ke kota tercinta Jakarta..sekaligus
perkiraan waktu tiba di Jakarta

Makan pagi

Makan siang

Makan malam

Makan pagi
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Harga Paket :Rp. 395.000,-/pax (min.peserta20pax)
Harga Paket Sudah termasuk :
1) 2 malam di penginapan home stay penduduk setempat (1kmr isi 2)
2) Makan sesuai acara
3) Wellcome drink +1x snack
4) Senam pagi
5) Belajar permainan tradisional khas jabar : Egrang, Sumpit, bebeletokan, semprot air dll
6) Tour kampung termasuk mengunjungi air terjun
7) Guide local
8) Api Unggun
9) Pawai Obor
Harga tidak termasuk : Pengeluaran pribadi, tambahan makanan/minuman, tambahan acara kunjungan
Note.:
- Diarea kampung Cibuntu untuk semua operator selular tidak ada signal & untuk mencari signal ke Central parkir
wisata jarak ± 100m dari balai desa Cibuntu
- Untuk persiapan tracking & tour disarankan peserta membawa: Sepatu karet,Sandal jepit, Topi,pakaian khusus
t’shirt lengan panjang & celana panjang, lotion anti nyamuk, dan obat2an khusus yang mempunyai penyakit
tertentu
- Karena Cuaca Cibuntu Dingin peserta disarankan membawa jaket
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