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IKA berkunjung ke Mesir, maka tempat
yang wajib dikunjungi adalah piramida
Giza yang menjadi ik-on Mesii pun sava,
memiliki kesempa tan mengun jun gi tem pa t
ini di sela-sela tugas mengijar di Jftesir. 

'

Piramida Giza terkenal seUaeai The
Creat \ramid ini meniad i bas-ian dari
tujuh keajaiban dunia. ijiramila ini berada
di kawasan Ciza, dekat dengan Kairo.

Masuk ke tempat wisata ini, perguniune
dikutip 80 EGp atau setara np f OO.dOO.'

Tu{gu yulg sgp,adan dengan'apa yang bisa
dinikmdti di dalam komplets pirj mija.
sayang saat saya ke sana tengah musim
panas dan suhu di piramida Giza men_
capai 37-40 dera,iat Celcius. Suhu vans
kurang bersahabal

Piramida Giza ini dibangur sekitar
tahun 2560 SM. Di dalam kbmpleks piram_
ida Ciza ini terdapat tiga pirarnida besar
yaitu Piramida tCrufu, f,irimiaa ffrafre
(anak Khufu), dan Piramida Menkaura
(anak KhaFre) dan piramida-piramida kecil
di sekitamya.

Selain tiga piramida bqsar ini, al aatam

dipercayar sebagai penja ga daripira mida_urperLdyd serragat penJaga darr plran
piramida yang ada di belakangn a.

Di komplelis ini juga teraa[ai pang-
pung terbuka yang berlatar belakang
ketiga piramida dan Sphinx. Dilengiapi

kompleks Piramida Ciza ini, juga terdapat
PUT-8 lRhinx Ag.-g, parung manusia
berkepala,singa. Konon, paturg ini

sebagai benfuk perawatan dan peniagaan
dari rhdak illegal terhadap peningl4aian_
pen nggatan berseja rah.

Selain itu, di kompleks piramida ada
sudut di tengah padang pusi, yang
meniadi tempat favorit bagi penyuka foto
panorama. Dari tempat ini
pengunjung bisa mendapat-

kan'vielv yang
sangat bagus
dari hamparan
gurun pasir dan
kokohnya ketiga
prramrda.

Di kompleks
piramida inilah
pergunjung juga bisa
naik unta atau hantow

deretan tempat duduk dari
batu yang berfungsi sebagai
tempat menyaksikan per-
tu njukan bagi penguniune.
Seperti di Cindi piamtan"an,
Indonesia, yang diJengkapi
iearcr atam tempat pengun:
jung menyaksika n pertunjuk-
an sendra tari  Ramavana.

Pada setiap pirumidu,
terdapat ruang tempat menyim-
P* rrr,yTi raia dan juga berbagai kekayaan
yang dtstmpan bersama. penguniune bisa
masuk ke dalamnya dengan i emba"va,
100 EGP atau sekira Rp t'25.000.

Namun, semua isi dari nrangan ini
sudah dipindahkan ke museum nasionaf

(semacam delman) dengan
ongkos sekitar 20-30 ECp atau sekitai Rp
40.000 - Rp 50.000. Menarik bukan?
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