ELLE special
CHICHEN ITZA, MEKSIKO
Inilah tempat yang harus Anda kunjungi ketika
bepergian ke Meksiko. Chichen Itza adalah
sebuah situs arkeologi peninggalan peradaban
suku Maya pada era Pre-Columbian (masa
di mana benua Amerika belum diintervensi
oleh Eropa, tepatnya sebelum kedatangan
Christopher Columbus). Situs yang dinobatkan
sebagai World Heritage Site pada tahun 1988
ini terletak di Yucatan, Yucatan Peninsula.

The
Magnificent

The Story
Chichen Itza dulunya merupakan
tempat suci bagi suku Maya selama
lebih dari 1.000 tahun. Sekitar
tahun 987, pemimpin Toltec datang
ke Chichen Itza dan membuatnya
menjadi kota terkuat di Yucatan,
sekaligus sebagai simbol pemujaan
dan ilmu pengetahuan. Kemudian,
banyak bangunan didirikan dengan
memadukan gaya Maya dan Toltec.
Struktur kompleks reruntuhan ini pun
tertutup oleh hutan dan mengalami
kerusakan sebelum akhirnya diadakan
sejumlah proyek arkeologi besarbesaran pada tahun 1920-an.

seven

The New Seven
Wonders of the
World bisa menjadi
destinasi liburan
Anda berikutnya.
Hermawan Kurnianto
mengeksplorasi tujuh
mahakarya agung
tersebut.

Simbol pemujaan dan
ilmu pengetahuan suku Maya
Take A Look
Anda tidak boleh melewatkan The
Pyramid of Kukulcan yang menjadi
landmark paling terkenal di Chichen
Itza. Ini adalah kuil berbentuk pyramid
yang dipersembahkan untuk Feathered
Serpent God, Kukulcan. Berkelilinglah
dan singgah di Temple of the
Warriors, Great Ballcourt, Sweatbaths,
dan lain-lain. Bawalah binocular
untuk menikmati pemandangan
mengagumkan di area ini.

Cenote di
Yucatan.

Gastronomic Pleasure

Kalender
suku Maya.

Shopping Spree
Hacienda Chichen.
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Check In
Satu hotel yang patut Anda inapi
adalah Hacienda Chichen (www.
haciendachichen.com). Green
Eco-Cultural boutique hotel ini
menawarkan beragam aktivitas ecocultural, mulai dari upacara tradisional
suku Maya hingga eksplorasi kekayaan
flora dan fauna Yucatan. Opsi lainnya
adalah bermalam di Mayalan Hotel &
Bungalows (www.mayaland.com). Dari
hotel ini, Anda bisa menuju ke situs
melalui jalur khusus.

Anda bisa membeli kerajinan,
tekstil, dan perhiasan khas Maya
di Toh Boutique yang berada di
Hacienda Chichen. Dengan membeli
berarti Anda juga mendukung
Maya Foundation and the Nature
Conservation and Bird Refugee
Program, reboisasi di sekitar area
situs, serta pencegahan perburuan
ilegal terhadap rusa ekor putih dan
beberapa hewan lainnya di area situs.
Beberapa tempat berbelanja lainnya
di Yucatan adalah Yalat di Valladolid,
Jorge Lopez’ “paper Mache” workshop
di Izamal, Miniature Shop dan
Portales di Merida.

Salah satu makanan khas Yucatan
adalah Pibil, yaitu daging yang
dimasak dengan dibungkus daun
pisang. Di Hacienda Chichen,
nikmati hidangan otentik Maya dan
menu tradisional Meksiko. Untuk
pengalaman bersantap yang unik,
datanglah ke Ik-Il (www.cenoteikil.
com) yang terletak persis di sebelah
cenote (sumur alami) dimana Anda
juga dapat berenang di air yang segar.

How to Get There
Anda bisa terbang dari Jakarta
dengan pilihan untuk mendarat
di Manuel Crescencio Rejon
International Airport (Merida)
atau Cancun International Airport
(Cancun). Untuk kesana, disarankan
untuk menyewa mobil. Anda
bisa menempuh rute “libre” yang
berada paralel dengan jalan tol
dan melewati pedesaan. Informasi:
www.chichenitza.com
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ELLE special
TAJ MAHAL, INDIA
Check In

Tak pelak lagi, inilah bangunan besar berisi makam (mausoleum) yang
terindah dan termegah di dunia. Taj
Mahal yang terletak di Agra, India didirikan oleh raja Mughal, Shah Jahan,
sebagai monumen untuk mengenang
istri kesayangannya, Mumtaz Mahal.
Bangunan yang terpilih menjadi situs
warisan dunia pada 1983 ini adalah
bukti kehebatan arsitektur Mughal yang
membaurkan elemen-elemen arsitektur
Persia, Ottoman, India, dan Islam.

Ada beberapa pilihan hotel dengan
tarif terjangkau, yaitu Hotel Ivanhoe
Rome (www.hotelivanhoerome.
com) dan Hotel Labelle Rome (www.
labellehotel.com) yang keduanya
berdekatan dengan Colosseum. Di
Roma, selain hotel, Anda juga bisa
mempertimbangkan untuk menyewa
apartemen melalui beberapa agensi,
salah satunya Feel Home in Rome
(www.feelhomeinrome.com).

Salah satu pencapaian
terbesar arsitektur Romaw
i

The Story
Colosseum mulai dibangun antara tahun 70–72 M di bawah kepemimpinan
Kaisar Vespasian dan rampung pada
tahun 80 M di masa bertahtanya Titus.
Tempat yang berkapasitas 50.000 penonton ini digunakan untuk menggelar
beragam pertarungan. Di awal abad
pertengahan, Colosseum berfungsi sebagai tempat menggelar hiburan. Colosseum lalu digunakan sebagai tempat
suci bagi umat Kristiani.

Sebuah pasar
di Roma.

Gastronomic Pleasure

Take A Look
Colosseum mengaplikasikan gaya
arsitektur yang diterapkan pada
bangunan teater Romawi. Karakternya
terpengaruh oleh bangunan teater
Yunani di periode awal. Namun tidak
seperti teater Yunani, Colosseum
adalah sebuah struktur yang berdiri
sendiri. Bagian yang tersisa dari
façade terdiri dari arcade tiga tingkat
yang di atasnya terdapat sebuah
podium dengan atap yang tinggi. Area
arena merupakan lantai kayu yang
dilapisi oleh pasir, yang sekaligus juga
menutupi struktur bawah tanah yang
disebut hypogeum.

How to Get There
Setelah menempuh rute penerbangan Soekarno-Hatta–Leonardo
da Vinci/Fiumicino International Airport, naikilah kereta Leonardo
Express yang menuju stasiun kereta Roma Termini. Ada pula busbus Schiaffini yang mengangkut penumpang dari bandara menuju
Roma. Cara terbaik untuk menikmati keindahan kota ini adalah
dengan berjalan kaki, selain karena lalu-lintas kota Roma yang
tergolong semrawut. Informasi: www.the-colosseum.net
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Tidak ada tempat yang lebih baik untuk
menikmati pizza dan gelato, selain di
negeri asalnya. Bagi pecinta pizza, ada
lunch spot terbaik yang berada di dekat
Colosseum, yaitu Pizza Forum. Untuk
gelato yang menggiurkan, Il Gelatone
di Via dei Serpenti 28 adalah tempat
yang harus dituju. Masakan khas Italia
juga dapat Anda cicipi di Royal Art
Café (www.royalartcafe.it).

Shopping Spree
Kalau Anda mencari baju rancangan
desainer, maka Via Condotti menjadi
lokasi yang dituju. Untuk barangbarang murah, pergilah ke Via del
Tritone, Campo de’Fiori, dan Pantheon.
Alternatif lainnya adalah factory outlet
yaitu Castel Romano yang berada di
dekat Roma atau ke Valmantone.

Suasana Roma
di malam hari.

Take A Look
photography Brad Mering, David Bjorgen

The Colosseum merupakan sebuah
amphitheatre berbentuk elips yang
terletak di pusat kota Roma, Italia. Ini
adalah salah satu pencapaian terbesar
dari arsitektur Romawi. Berkat terobosan dalam teknik gempa, simbol ikonik
kekaisaran Romawi ini tetap bertahan
hingga sekarang walau terdapat bebe
rapa kerusakan karena diguncang
gempa bumi. Selain menjadi salah satu
daya tarik utama Roma, Colosseum
juga masih memiliki hubungan yang
kuat dengan Gereja Katolik Roma.

Pada tahun 1631, Shah Jahan sangat
berduka atas wafatnya Mumtaz Mahal,
istri ketiganya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Mumtaz Mahal
memohon kepada Shah Jahan untuk
membangun mausoleum yang belum
pernah ada di dunia untuknya. Shah
Jahan pun membangun Taj Mahal
pada tahun 1632. Arsitek Persia, Ustad
Ahmad Lauhari, dianggap sebagai desainer utama Taj Mahal. Konstruksi Taj
Mahal diselesaikan pada tahun 1653
dengan melibatkan ribuan seniman
dan pekerja.

photography Daniel Ventura, Stefano Fiorani, Eric Molina

COLOSSEUM, ITALIA

Mausoleum terindah
dan termegah di dunia

The Story

Pizza khas italia.

Taj Mahal adalah sebuah kompleks
bangunan yang terintegrasi. Selain
kubah utama setinggi 57 m, ada pula
darwaza (gerbang utama) dan mesjid.
Elemen-elemen dekoratif terdiri dari
kaligrafi berupa cuplikan dari ayat-ayat
Al Qur’an, bentuk abstrak, dan motif
tumbuhan. Taj Mahal dibangun di atas
charbagh (taman) nan indah seluas
300 meter persegi dengan beberapa
reflecting pool, yang merupakan
simbolisasi dari taman di surga.
Gerbang Taj Mahal.

Shopping Spree

Pedagang yang
menjual Chaat.

Check In
Di Agra terdapat berbagai jenis hotel
yang bisa disesuaikan dengan budget.
Dayal Lodge (www.dayal.co.in)
menjadi hotel yang tepat bagi yang
ingin memperketat budget. Untuk
kelas menengah, Hotel Mandakini
Villas (www.hotelmandakinivillas.
com) adalah pilihan yang baik. Apabila
ingin lebih boros, maka The Oberoi
Amarvilas Agra (www.oberoiamarvilas.
com) sebagai salah satu hotel terbaik
di dunia menawarkan hospitality yang
sangat berkelas.

Agra memiliki banyak toko yang menjual berbagai macam barang yang
terbuat dari bebatuan, mulai dari
perhiasan, kotak-kotak kecil, sampai
logam hiasan dengan tatahan yang
menyerupai seperti yang ada di Taj
Mahal. Agra juga menjadi tempat yang
tepat untuk berburu leather goods yang
berkualitas. Tempat berbelanja lainnya
yang sayang untuk terlewatkan adalah
pasar grosir besar Sadar Bazaar (www.
sadarbazaar.com).
The Oberoi
Amarvilas Agra.

Gastronomic Pleasure
Agra terkenal dengan petha (sejenis
permen yang sangat manis) dan dal
moth (sejenis kacang-kacangan yang
sangat pedas). Kalau Anda ingin mencoba makanan yang berasal dari tradisi
Mughal seperti pulao (nasi yang dimasak di dalam air daging) dan kebab,
datanglah ke The Silk Road Restaurant
(www.agra-silk-route-restaurant.com).
Agra juga merupakan surga bagi para
penyuka sejenis camilan bernama
chaat yang terbuat dari adonan poto
ngan kentang, roti goreng, gram bean,
dan rempah-rempah.

How to Get There
Setelah mendarat di Indira Ghandi
International Airport di Delhi, Anda
melanjutkan penerbangan ke Kheira
Airport, Agra. Area sekitar Taj Mahal
adalah zona bebas polusi, sehingga
kendaraan berbahan bakar bensin
atau diesel tidak diperbolehkan.
Becak dan tongas (delman) adalah
alternatif transportasi yang bisa Anda
pilih. Informasi: agra-india.com
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ELLE special
GREAT WALL, CHINA
Tembok Besar Cina terentang sepanjang 6.700 km
dari Shanhaiguan di sebelah timur dan berujung di
Jiayuguan di sebelah barat (survei arkeologi mutakhir
mencatat bahwa keseluruhan tembok besar Cina beserta
cabang-cabangnya memiliki panjang 8.851,8 km).
Menurut rumor, ini adalah satu-satunya bangunan
di bumi yang bisa dilihat secara jelas dengan mata
telanjang dari bulan. Namun, sampai sekarang, belum
ada satupun astronot yang mengklaim kebenarannya.

The Story

Tembok besar
pemersatu Cina

Qin Shi Huang menaklukkan semua
negara bagian dan menyatukan Cina
pada 221 SM, lalu mendirikan dinasti
Qin. Agar pemerintahan tersentralisasi
dan terlindung dari serangan orangorang Xiongnu, ia memerintahkan
pembuatan sebuah bangunan baru
yang menghubungkan benteng-benteng. Dalam pembuatannya, digunakan
bebatuan gunung untuk di wilayah
pegunungan dan tanah liat untuk di
wilayah daratan. Selanjutnya, dinasti
Han, dinasti Jin, dan dinasti Ming
mengekspansi Great Wall.

Great Wall melintasi sejumlah propinsi
di Cina, jadi ada banyak pilihan tempat untuk dikunjungi. Badaling dan
Juyongguan yang terdekat dengan Beijing adalah lokasi yang paling banyak
dipenuhi turis. Mutianyu juga dekat
dengan Beijing, namun relatif lebih
sepi dibandingkan Badaling. Di Hebei,
kunjungi Old’s Dragon Head di Shanhaiguan yang merupakan titik permulaan Great Wall yang menghadap
ke Bohai Sea. Di Jiayuguan, terdapat
Overhanging Wall yang merupakan
titik akhir dari Tembok Besar Cina.
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Check In
Di Badaling, Anda bisa bermalam di
sejumlah hotel yang dekat dengan
Great Wall, salah satunya Commune
by the Great Wall Kempinski (www.
kempinski.com). Apabila Anda
memilih melihat Old’s Dragon Head
di Shanhaiguan, menginaplah di
Holiday Inn Sea View Qinhuangdao
(www.ichotelsgroup.com). Di Tianjin,
ada Renaissance Tianjin Teda Hotel
(www.marriott.com). Setelah lelah
menelusuri Overhanging Wall di
Jiayuguan, beristirahatlah di Great
Wall Hotel Jiayuguan.

Gastronomic Pleasure
Soal makanan lezat dengan harga
murah, Beijing adalah surganya.
Savory pancake adalah jajanan
paling popular yang harus Anda coba.
Datanglah ke Guolin Restaurant yang
memiliki beberapa cabang di Beijing
untuk menikmati masakan bebek yang
sangat enak dengan harga termurah.
Beijing juga terkenal dengan lamb
hotpot yang sayang untuk dilewatkan.
Di Tianjin, salah satu restoran yang
terkenal adalah Goubuli.

Toko yang berada di hotel-hotel,
salah satunya Emperor di Kempinski
Hotel, dan department store layak
didatangi, dengan barang-barang
berkualitas, seperti pakaian sutra, table
accessories, porselen, dan teh. Selain
Beijing, ada Binjiang Dao Business
Street dan Heping Lu Business Street
yang merupakan area berbelanja paling
ramai di Tianjin, dengan mal atau
department store terkemuka seperti
Quanye Chang, Isten Department
Store, dan Jinhui Shopping Square.

Machu Picchu merupakan reruntuhan
dari sebuah kota kuno peninggalan
kerajaan Inca yang terletak di dekat
Cuzco, Peru, tepatnya di sebuah punggung gunung di atas Urubamba Valley. “The Lost City of the Incas” ini
ditemukan pada tahun 1911 oleh arkeolog Amerika, Hiram Bingham. Pada
tahun 1983, Machu Picchu terpilih
menjadi UNESCO World Heritage Site
yang disebut sebagai “sebuah mahakarya arsitektur dan testimonial yang
unik dari kebudayaan Inca.”

The Story

Pedagang
jalanan di
Beijing

How to Get There
Kalau tujuan Anda adalah
Badaling, maka dari Beijing Capital
International Airport, Anda pergi
ke Beijing North Railway Station
dengan airport shuttle. Atau
pacu kendaraan melalui Badaling
Expressway. Jalur expressway juga
dapat Anda tempuh dari Beijing
menuju Shanhaiguan. Informasi:
www.greatwall-of-china.com
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Take A Look

MACHU PICCHU, PERU

Shopping Spree

Pasar malam
di Beijing.

Penduduk
Peru.

Check In

photography Vmenkov, David Maximillian, kodiak01, Samxli

Beijing Railway Station.

Testimonial unik dari
kebudayaan Inca

Machu Picchu dibangun sekitar 1440 M
oleh pendiri kerajaan Inca, Pachacuteq
Yupanqui dan terbengkalai sekitar 100
tahun kemudian, pada saat Spanyol
datang menaklukkan Inca. Namun,
orang-orang Spanyol tidak pernah
menemukan Machu Picchu. Beberapa
teori beranggapan bahwa Machu Picchu
adalah makam Pachacutec, kota untuk
mengontrol perekonomian (Ilcata), dan
kediaman petinggi Inca.

How to Get There
Akses utama untuk penerbangan
menuju Peru adalah Jorge Chaves
International Airport di Lima.
Dari sini, Anda terbang lagi ke
Cuzco. Setelah itu, berangkat ke
Machu Picchu dengan menaiki
kereta ke stasiun Puente Ruinas,
Aguas Calientes. Setelah itu, bus
akan mengantar Anda ke lokasi.
Informasi: www.machupicchu.org

Llama.

Machu Picchu termasuk dalam
kawasan yang dilindungi sehingga
hanya ada satu hotel yang dibangun
di sini, yaitu Machu Picchu Sanctuary
Lodge (machupicchu.orient-express.
com). Hotel mewah dengan atmosfer
yang kasual dan intim ini berada di
dekat gerbang masuk Machu Picchu
sehingga memudahkan para tamunya
dalam mobilitas. Pilihan hotel lainnya
bisa Anda temui di Aguas Calientes,
salah satunya adalah Inka Terra (www.
inkaterra.com).

Gastronomic Pleasure
Anda bisa mendatangi Tinkuy Buffet
Restaurant yang terletak di Machu Picchu Sanctuary Lodge. Apabila menginap di hotel tersebut, jangan sia-siakan
kesempatan untuk bersantap di Tampu
Restaurant Bar yang khusus diperuntukkan bagi tamu hotel. Restoran
ini terletak di situs tersebut, sehingga
Anda dijamin mendapatkan pengalaman kuliner yang menakjubkan. Di
Aguas Calientes, restoran pizza akan
banyak Anda jumpai. Jangan ragu-ragu
untuk mencoba hidangan dari daging
alpaca, sejenis hewan dari Amerika Selatan yang masih satu keluarga dengan
unta dan llama.

Shopping Spree
Kunjungi sebuah pasar besar di jalan
menuju Machu Picchu atau sebuah
pasar kerajinan tangan di depan
stasiun kereta di Aguas Calientes.
Beberapa toko menjual hand-painted
t-shirt yang harganya jauh lebih mahal
dibandingkan t-shirt lainnya yang
dijual di Peru, namun dengan desain
yang lebih menarik dan kreatif.

Psac market.

Take A Look
Bangunan-bangunan pusat di
Machu Picchu menggunakan gaya
arsitektur klasik Inca dengan temboktembok yang terkonstruksi dengan
metode dry stone, yaitu bongkahanbongkahan batu dipotong agar dapat
disusun dengan rapat dan kuat tanpa
memerlukan semen. Luangkan waktu
dengan berjalan mengelilingi situs
karena banyak tempat yang menarik
untuk dilihat, yaitu Temple of the
Sun, Intihuatana, Temple of the Three
Windows, Main Temple, Condor, Sun
Gate (Inti Punku), dan Waynapicchu.
Nikmati pemandangan spektakuler
pada saat matahari terbit.
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ELLE special
CHRIST THE REDEEMER, BRAZIL

PETRA, YORDANIA
Petra adalah sebuah situs yang dulunya merupakan ibukota kerajaan kuno
Nabataean yang terletak di selatan
Yordania, tepatnya di lereng gunung
Mount Hor, Arabah. Tempat ini terkenal akan rock-cut architecture (teknik
konstruksi dengan cara memahat din
ding batu) yang sungguh anggun. John
William Burgon mendeskripsikan situs
warisan dunia ini sebagai “a rose-red
city half as old as time” dalam karya
sonnet-nya.
The Siq.

The Story
Raja Aretas IV mendirikan Petra pada
abad 9–40 SM sebagai kota pertahanan
dari musuh dan perlindungan dari
bencana alam. Nabataean dikuasai oleh
Kekaisaran Romawi pada tahun 106
SM yang kemudian melakukan eks
pansi terhadap Petra. Kota yang menjadi pusat aktivitas perdagangan ini
pun berkembang dengan pesat, sampai
gempa bumi dahsyat meluluhlantakkannya pada sekitar tahun 663 M. Pada
tahun 1812, penjelajah Swiss, Johann
Ludwig Burckhardt menguak kebera
daan reruntuhan Petra pada dunia.

Kota anggun dari
pahatan dinding batu

Shopping Spree
Barang yang patut Anda beli adalah
decorative sand art yang banyak
dijual di area Petra. Keunikan dari
souvenir ini terletak pada pasirnya
yang warnanya diperoleh secara alami
dan diambil dari dinding-dinding batu
di jurang-jurang Petra. Untuk souvenir
atau barang-barang lainnya, Anda bisa
mencarinya di Wadi Musa.

How to Get There
Dari Jakarta Anda bisa memilih penerbangan menuju
Yordania yang mendarat di Queen Alia International
Airport di Amman, Marka International Airport di Amman, atau King Hussein International Airport di Aqaba.
Dari Amman atau Aqaba, Anda naik bus JETT. Anda
juga dapat mencapai Petra melalui Eilat, Taba, Sinai,
dan Sharm el Sheikh. Pilihan lainnya adalah pergi dari
Wadi Rum dengan menaiki mini bus. Selain itu, Anda
dapat memanfaatkan jasa private taxi yang berangkat
dari Amman. Informasi: www.visitjordan.com
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photography Mariordo, Jeff Belmonte

Wadi Musa adalah kota terdekat dari
Petra dengan beragam pilihan hotel,
salah satunya adalah Grand View Resort (www.grandview.com.jo) yang menawarkan pemandangan Mountain of
Aaron. Bagi yang ingin merasakan gaya
hidup orang Arab Badui, bermalamlah
di Nawaf Bedouin Camp (sites.google.
com/site/nawafdeserttours) yang berada di sekitar area Petra.

photography Matthew Laird Acred, Siddharta Shukla, foam

Unta untuk
berkeliling Petra.

Patung didesain oleh insinyur
Brazil, Heitor da Silva Costa dengan
bantuan pematung asal Prancis,
Paul Landowski. Pembangunannya
berlangsung dari tahun 1926 hingga
1931, dengan menelan biaya sebesar
$250.000. Untuk mengangkut
material konstrusi ke puncak
gunung, dibukalah jalur kereta api
Corvocado Railroad. Christ the
Redeemer pun akhirnya diresmikan
pada 12 Oktober 1931.

Terdapat banyak pilihan tempat untuk
mengisi perut, salah satunya adalah
Wrangler Bar yang terletak di Petra
Palace Hotel (www.petrapalacehotel.
com.jo). Selain itu, Anda bisa mampir
ke Al-Wadi Restaurant di pusat
kota Wadi Musa untuk menikmati
hidangan yang lezat dengan harga
yang terjangkau dan pelayanan yang
ramah. Jangan sampai tidak mencicipi
mansaf, yaitu masakan kebangsaan
Yordania yang diolah dengan sejenis
yogurt yang dinamakan jameed.

Check In

Patung perlambang
spirit penduduk Brazil

The Story

Gastronomic Pleasure

Take A Look
Jalan menuju Petra adalah sebuah
jurang yang disebut Siq. Pada saat keluar dari Siq, Anda akan disambut oleh
pemandangan yang memukau dari The
Treasury. Di ujung Street of Facades,
Anda akan menemui Roman Theater.
Pastikan Anda mengunjungi The Mo
nastery, salah satu konstruksi yang pa
ling impresif. Kalau ingin hiking, susuri
rute menuju The High Place of Sacrifice
untuk melihat Petra dari ketinggian
atau ke Mountain of Aaron.

Christ the Redeemer yang memiliki
tinggi 30 m (38 m termasuk
tumpuannya) dan ‘memandang’ ke arah
kota Rio de Janeiro, Brazil adalah salah
satu patung tertinggi di dunia. Patung
ikonik ini merepresentasikan Yesus
yang berdiri dengan tangan terentang
sebagai perlambang spirit penduduk
Brazil yang menyambut para pendatang
dengan tangan terbuka. Statue berada
di puncak Corvocado Mountain yang
memiliki ketinggian 710 m, yang
terletak di Tijuca Forest National Park,
sebuah area popular untuk rekreasi.

Gastronomic Pleasure

Copacabana
Palace Hotel.

Take A Look

Check In

Christ the Redeemer dengan gaya
arsitektur Art Deco ini niscaya akan
menyulut rasa kagum. Dari posisi
tempat patung berdiri, Anda dapat
menyaksikan pemandangan elok kota
Rio de Janeiro, Sugar Loaf Mountain,
serta pantai Copacabana dan Ipanema.
Di bagian tumpuan patung terdapat
sebuah kapel kecil berkapasitas 150
orang yang bisa digunakan untuk
pembaptisan dan pernikahan.

Untuk tipe hostel, ada CabanaCopa
Hostel (www.cabanacopa.com.br) yang
lokasinya berdekatan dengan pantai
Copacabana. Kalau Anda memilih hotel
yang tergolong mewah, buat reservasi
di Copacabana Palace Hotel (www.
copacabanapalace.com.br). Setiap
kamarnya dilengkapi dengan furnitur
berkualitas dan karya-karya seni. Dari
kamar, Anda dapat memandang ke
arah pantai Copacabana atau kota Rio.

Pantai Ipanema.

Makanan Brazil paling terkenal adalah
feijoada, yang terbuat dari black turtle
bean dan berbagai variasi salted pork.
Dalam kondisi lapar, rodizio (all-youcan-eat service) adalah opsi yang tepat.
Churrascaria (all-you-can-eat grilled
meat) merupakan jenis rodizio yang
paling popular dan bisa dinikmati
di Marius (www.marius.com.br).
Datanglah juga ke Zazá Bistrô (www.
zazabistro.com.br), restoran eksotis
dengan masakan South Asian.

Shopping Spree
Di lokasi di mana Christ the Redeemer
berdiri, ada sebuah toko souvenir kecil.
Untuk barang-barang murah, pergilah
ke Northe Shopping di Del Castilho.
Jika mencari produk kerajinan
tangan, Pe De Boi (www.pedeboi.
com.br) adalah tempatnya. Anda juga
mesti mengunjungi Barra Shopping
(www.barrashopping.com.br) yang
merupakan mal terbesar di Rio dan
juga di Amerika Latin.

How to Get There

Feijoada.

Seluruh penerbangan internasional
mendarat di Galeão International
Airport di Rio. Dari bandara,
Anda naik taksi untuk menuju ke
Rua Cosme Velho 513. Di sinilah
tempat pembelian tiket untuk
menaiki kereta yang tiba di lokasi.
Informasi: www.corvocado.com.br
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