
Beberapa pilihan Wisata liburan Alternatif di puncak 
melrimba Garden Puncak taman dengan konsep natural Garden ini berlokasi di Jalan Raya Puncak 
Km 87 Tugu Utara Cisarua Bogor untuk masuk ke tempat wisata ini saya hanya membayar biaya 
parkir kendaraan serta tiket masuk ke dalam taman melrimba untuk memperkenalkan dari 
kehidupan Anda sehari-hari dengan cara mengajarkan di tempat di daerah Puncak pass Bogor yaitu 
melrimba Garden Taman ini memiliki lokasi yang strategis di jalan utama aplikasi dengan jarak 
tempuh hanya kurang lebih 65 menit dari Jakarta pemirsa bagus sekali ya bunga-bunga yang ada di 
mana Garden keindahan melrimba Garden dapat dilihat dari masih banyaknya hamparan berbagai 
jenis tanaman bunga yang berwarna warni tumbuh dengan serta pohon pohon pinus menjulang 
tinggi bunga yang terdapat di melrimba garden dirawat secara rutin dan diganti setiap 3 bulan sekali  

untuk menjaga keindahan villa di kota bunga,  tanaman yang memiliki luas kurang lebih 5 hektar dan 
ketinggian kurang lebih 1400 meter dari permukaan air laut ini buka setiap hari dari pukul 08.00 
sampai pukul 04.00 sore karena komunitas di lingkungan melrimba Garden Anda bisa melakukan 
kegiatan-kegiatan menarik di taman melrimba puncak untuk mengisi liburan anda misalnya ternyata 
juga dapat tumbuh dengan subur ya padahal kan biasanya pake cuaca cuaca yang panas dan Dingin 
sekali sekali sekali Bagi anda yang mengajak anak-anak anda berlibur dan Taman melrimba puncak 
juga menyediakan taman bermain untuk anak Anda bermain  

• http://pismowidok.org/files/journals/1/articles/171/public/Puncak.pdf 

saya pun ikut mencoba salah satu permainan di taman bermain yaitu ayunan Chang juga disuguhkan 
beragam keindahan lainnya yang bisa dinikmati seperti hamparan perbukitan kebun teh Ciliwung 
Sungai buatan serta tempat yang luas ini ada yang mengajak keluarga besar atau kerabat anda 
melakukan kegiatan outdoor untuk Anda yang memiliki hobi menanam dan ini hara tanaman hias 
melrimba Garden juga menyediakan toko bunga bagi Anda yang ingin membeli tanaman hias 
tanaman yang dijual mulai dari bunga anggrek bunga eforbia mawar kaktus dan lain sebagainya 
lingkungan sekitar melrimba Garden puncak yang berada sehingga membuat melrimba Garden 
puncak banyak dikunjungi oleh wisatawan termasuk Ibu Sisi akan diadakan antara Mania Indonesia 
community itu kita mengenal udara yang bersih jika anda Berencana untuk berlibur bersama 
keluarga besar  

https://goo.gl/5JVDff
https://goo.gl/6F9yHV
http://pismowidok.org/files/journals/1/articles/171/public/Puncak.pdf


 

anda dapat menikmati Selasa Citywalk di perkebunan teh Ciliwung dengan hamparan tanaman teh 
dan hijau yang tenang pemandangan yang indah serta Udara yang sejuk membuat saya merasa 
nyaman berada dilingkungan yang bisa jauh bila anda berencana mengadakan emping di melrimba 
garden Taman ini juga menyediakan lokasi sewa villa di puncak bagi anda dan keluarga besar anda 
melakukan kegiatan  

indahnya pemandangan di melrimba membuat saya tidak tahan untuk ber selfie di salah satu Spot di 
taman ini indahnya pemandangan di melrimba ini membuat saya tidak tahan untuk berhenti di salah 
satu Spot di taman ini jangan indah seperti ini tidak akan nggak anda dapatkan di wilayah perkotaan 
sehingga Anda dapat berkumpul di sini untuk menikmati akhir pekan Anda atau liburan anda hanya 
Rp10.000 per kepala anda tidak bisa datang ke tempat ini dan menikmati suasana yang indah dan 
sejuk ini dan Anda juga bisa mengajarkan putra-putri anda Untuk dapat melihat bunga-bunga yang 
sangat indah di dunia 

https://goo.gl/uiWH1z
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