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Rindu Hati

Desa wisata rindu hati berada di kecamatan Taba penanjung, kabupaten Bengkulu Tengah,
jarak dari ibukota provinsi sekitar 30 km, waktu tempuh kurang lebih 40 menit, di desa wisata
bisa kita jumpai kearifan lokal masyarakat desa suku Minang yang ada di tanah Rejang, dengan
berjalannya waktu desa wisata Rinduhati mulai berbenah sesuai dengan kebutuhan zaman.
Ada beberapa atraksi yang disajikan untuk pengunjung, salah satunya Glamping (glamour
camping) dan di sediakan juga lokasi untuk camping ground, berikutnya permainan tubing,
tracking menuju air terjun .

Alamat: Desa Rinduhati, Kec. Taba Penanjung

Telpon: 085234739165

                             1 / 15



Jejaring Desa Wisata

Facebook: Desawisata RIndu Hati

Instagram: desa_rinduhati

Twitter: Desa Wisata Rindu Hati
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Atraksi

 

  Glamping (glamour Camping) Rinduhati 

Harga Mulai: Rp 200

Glamping (Glamour Camping) merupakan atraksi buatan berupa perkemahan modern dengan
menggabungkan esensi alam dengan adanya fasiitas yang memadai yang akan membuat
pengunjung nyaman bersantai, fasilitas yang ada di dalam berupa kasur, bantal, selimut dan air
mineral, dan juga sarapan pagi yang bernilai kedesa-desaan. Glamping Rinduhati lokasi nya
terletak di pinggiran sungai Desa, dimana pengunjung bisa menikmati pemandangan dan
mendengarkan aliran sungai langsung dari dalam glamping, di belakang glamping juga sudah
tersedia bangku dan meja untuk bersantai menikmati udara yang sejuk di desa.glamping
riduhati bukan hanya untuk bermalam tapi juga bisa bagi pengunjung yang hanya ingin istirahat
sejenak.
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  Tubing Rinduhati 

Harga Mulai: Rp 50

Tubing Rinduhati salah satu daya tarik desa, permainan ban yang menyusuri sungai di Desa
Rinduhati, waktu tempuh sekitar 40 menit, lokasi start dari sekitar glamping hingga sungai yang
berada di ujung desa dan dipandu oleh pemandu yang merupakan anggota pokdarwis desa
yang terlatih.
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  Tracking Air Tejun Cuup Jen 

Harga Mulai: Rp 50

Tracking Air Terjun Cuup Jen merupakan salah satu atraksi Desa Wisata Rinduhati,  dimana
perjalanan menuju air terjun cuup jen melewati wilayah perkampungan, perkebunan, sawah
masyarakat, jarak tracking dari pos pokdarwis menuju ke air terjun kurang lebih 1,5 KM dengan
waktu tempuh sekitar 30 menit. Dengan akses jalur yang hanya bisa dilewati dengan berjalan
kaki dan di pandu bersama anggota pokdarwis yang sudah terlatih.
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  Tracking & Climbing Ke Tebing Bukit Endu 

Harga Mulai: Rp 100,000

Bukit Endu merupakan salah satu sarana olahraga panjat tebing alam yang ada di desa wisata
rinduhati, jarak dari desa ke bukit kurang lebih 5 KM menggunakan ojek desa dengan waktu
tempuh 1 jam dan dipandu anggota pokdarwis yang sudah terlatih.
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  Tracking Air Terjun Supit 

Harga Mulai: Rp 100,000

Tracking Air Terjun Supit merupakan salah satu atraksi Desa Wisata Rinduhati,  dimana
perjalanan menuju air terjun Supit melewati wilayah perkebunan dan sawah masyarakat, jarak
tracking dari pos pokdarwis menuju ke air terjun kurang lebih 6 KM dengan waktu tempuh
sekitar  2-3 jam. Dengan akses jalur yang hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki dan di
pandu bersama anggota pokdarwis yang sudah terlatih. 
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  Tracking & Camping Di Danau Telaga Putri 

Harga Mulai: Rp 100,000

Danau Telaga Putri, danau yang terdapat di Desa Rindu hati yang memiliki pemandangan yang
indah, udara yang sejuk dan suasana yang masih sangat alami. Paket yang ditawarkan ialah
paket tracking menuju Danau, yang pandu oleh guide yang sudah terlatih. Jarak dari pos wisata
pertama ke air terjun kurang lebih 5Km dan waktu tempuh dengan berjalan kaki selama 3 jam.
Disini ditawarkan juga bagi pengunjung yang ingin camping di lokasi Camping Ground di tepi
Danau Telaga Putri.
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Fasilitas

Areal Parkir, ATMs, Balai Pertemuan, Cafetaria, Jungle Tracking, Kamar Mandi Umum, Kios
Souvenir, Kuliner, Musholla, Outbound, Selfie Area, Spot Foto, Tempat makan 

Paket Wisata

Tidak ada data
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Paket Kuliner

 

  Kaos Souvenir Rinduhati 

Harga Mulai: Rp 100,000

Kaos yang di desain dan di produksi oleh masyarakat desa rinduhati sebagai souvenir bagi
pengunjung desa wisata. 

Gallery

  
 

                            10 / 15

/paket/20226


Jejaring Desa Wisata

 

 

 

 

                            11 / 15



Jejaring Desa Wisata

 

 

 

 

                            12 / 15



Jejaring Desa Wisata

 

 

 

 

                            13 / 15



Jejaring Desa Wisata

 

 

 

                            14 / 15



Jejaring Desa Wisata

  

Peta Lokasi

  

Buka di Google Maps 
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