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flengan menjelajahi kawasan
Blitar. Coa Luweng di Desa
Ngtgo, Kecamatan Bakung,
Blitar, meniadi pilihan kami.

semester belum
ini kami manfaatkan

mengikufi petunf uk arah
yang sudah ada di setiap
sud_ut jalan dengan jaianarr
mulus minus lobang.

Thk perlu mengeluarkan
banyak uang untuk menik-
mati semua keindahan yang-ada di gua Luweng. Kami 

-

hanya membayar parkir Rp
5.000 dan bebas biiva masuk.
Tiba di goa Luweng hanya
perlu berialan dan menvebe-
rangi jembatan sungai sejauh
100 meter.

Sesampai digoa Luweng,
rasa lelah akan tergantikan
dengan spot-spot menarik
yang memanjakan mata. Bak
surga tersembunyi, spot yang
acta sangat jarang ditemui di
destinasi wisata seienis. Selain

gua, kami juga disegarkan air
terjun yang keragaman sudut
berbeda.

Bagi yang ingin memacu
adrenalin tersedia tali
tambang unfuk menuiuni air
terjun setinggi 20 rneter ini.
Miinurut Ha ryono,-war9:a
Desa lrJgrejo, belum ban"yak
wisataw€in yang mengun-
jungi goa Luwe"ng karina
tempat,ini baru dibuka tujuh
bulan lalu.

" W argasud ah mengaiukan
proposal ke pemerintih'
daerah untuk pen$elolaan
wisata ini namun belum ada
jawaba4," imbuh Haryono.

Selama ini, pemeliharaan
dan pengelolaan tempat
wisata ini menjadi tanggung .

_ , Belum banyak artikel y.ang
mengulas tentang desttnasi
unik ini. Namun begitu berada
di tempat ini, wisatawan
dapat memuaskan batin
sekaligus relaksasi dengan.segala keindahan estetika yang
disuguhkan goa Luweng.

Akses menuju goa Luwene
terbilang mudah. Culiup
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jawab warga sekitar termasuk
keamanan wisatawan.

. Tertarik? Goa Luweng ini
bisa dinikmati' dari pukirl
08;00 WIB hinggu 1O.OO t{fe.

(hft o : / / sarab ay a.Iribumew s.-' :- .anil20\6/08/7L/vttgt-ili-
bollk-keindahan - go a-hineng)

SURGA GOA TUWENG
Luweng di Blitar.
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terindah goaInilah salah satu sudut


