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Candi Borobudur

Kawasan Borobudur
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Sudah banyak yang mendengar Candi Bodobudur, jika ditanya pun hampir setiap orang sudah
menyaksikan kemegahan candi terbesar Indonesia ini. Namun candi yang tidak seberapa jauh
letaknya dari kota Magelang, mempunyai keunikan lain yang belum tentu dirasakan pelancong
yang pernah mendatangi Borobudur. Yaitu suasana Borobudur pagi hari. Sangat berbeda jauh
dari waktu jam buka siang hari.
Hawa sejuk dan suasana pedesaan menambah keindahan memasuki komplek peninggalan
Wangsa Syailendra yang dibuka sejak jam enam pagi. Jangan mengurungkan niat naik ke
pelataran candi paling tinggi. Dari sela-sela stupa Buddha kita bisa menyaksikan indahnya
matahari terbit dengan latar pedesaan yang ditutupi kabut pagi. Ingin merasakan pengalaman
lain mengunjungi Borobudur ini pengunjung bisa menginap di hotel yang menyediakan paket
kunjungan pagi hari. Atau melalui jasa travel perjalanan wisata.
Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg pun ketika berkunjung ke Indonesia menyiapkan waktu
khusus pagi hari ke candi Borobudur. Seperti pengunjung pagi hari lainya, Zuckerberg pun
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langsung berselfi dengan latar deretan stupa dan matahari terbit. Jangan khawatir, pagi hari di
pelataran candi Borobudur Anda akan menemui spot foto indah.

Cara Menuju Candi Borobudur
Jalur Udara
Pelancong dari berbagai kota bisa langsung memilih penerbangan menuju Bandara Adi Sucipto
Jogyakarta. Bila jadwal penerbangan penuh, pelancong bisa memilih melalui Bandara Adi
Soemarmo di Solo.
Jalur Darat
Jalur darat sudah tentu memilih Kota Yogyakarta sebagai tempat transit. Rute yang dipilih bisa
melalui Sleman-Tempel-Salam-Muntilan sampai Mendut. Bila menggunakan kereta api, stasiun
Tugu di kota Yogyakarta menjadi tujuan akhir menggunakan kereta api. Selanjutnya bisa
menggunakan kendaraan umum menuju Terminal Bis Giwangan kemudian naik bus jurusan
Borobudur.

TIPS
* Candi Borobudur indah dikunjungi kapan saja, namun waktu paling baik di bulan Juni, Juli,
atau Agustus. Sebabnya udara cerah pada bulan itu. Dan melihat keunikan Borobudur yang lain
bisa menjelang matahari terbit.
* Kepuasan menikmati Candi Borobudur ketika kita bisa sampai di teras tertinginya. Agar
mencapai sampai atas, baiknya pengunjung menggunakan alas kaki seperti sepatu kets bukan
berhak tinggi.
* Relief Candi Borobudur memiliki nilai sejarah, meminta pemandu wisata untuk menceritakan
relief bisa memuaskan pengunjung mengetahui cerita yang terkandung.
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