
DI TENGAH CAMPUHAN
Seringkali, ulang tahun menjadi saat-saat Anda 
sibuk memanjakan banyak orang dengan 
mengadakan pesta. Bukan sesuatu yang salah, 
tentunya. Tetapi merayakan hari jadi sambil 
‘menyepi’ bersama orang-orang terdekat, tak 
ada salahnya pula dilakukan sesekali - misalnya 
di sebuah resor yang tenang di Ubud. Belum 
lama ini, kelompok resor Komaneka membuka 
properti terbaru mereka dijalan Bisma, Ubud. 
Terletak tepat di lembah sungai Campuhan, 
Komaneka Bisma menjanjikan pemandangan 
sungai, sawah yang berundak-undak, dan 
kerumunan pohon kelapa. Sepuluh vila dengan 
kolam renang pribadi sepanjang 12 meter, 
ditambah 34 suite dengan kamar mandi yang 
luas bagaikan spa, potensial membuat Anda 
betah berlama lama tinggal di kamar dan selalu 
ingin kembali. Tak masalah walaupun resor 
ini terletak jauh dari pusat keramaian seperti 
Seminyak atau Kuta.
(MUT) FOTO: DOK. KOMANEKA
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PRAKTIS NETRAL
Traveling dengan gaya tanpa banyak kerepo-
tan bukannya tidak mungkin. Kuncinya ada 
pada pemilihan perlengkapan yang lepat, 
seperti sebuah tas tangan fl eksibel yang 
nyaman dijinjing. Satu pilihan yang pantas 
dipertimhangkan misalnya tas keluaran Car 
Shoe untuk musim gugur dingin tahun ini. 
Dengan materi kulit keabuan yang dipoles 
mengilap, tas ini terlihat mahal tetapi mudah 
dipadupadankan. Sebuah shoulder belt yang cukup 
lebar memungkinkan tas ini diselempangkan di bahu ketika 
tangan sibuk memilih oleh-oleh untuk dibawa pulang. Kantung-kantung kecil 
di bagian depan tas, menjadi tempat menyimpan pernak-pernik kecil yang sepele tetapi 
memudahkan traveling Anda; seperti baterai cadangan untuk kamera, tisu basah yang praktis, atau kertas
penyerap kelebihan minyak di wajah. (MUT) FOTO: DOK. DEWI

PASIR SEPUTIH AWAN
Melewatkan sore di Sire mungkin takkan membuat Anda ber-mandikan 
cahaya emas selayaknya pantai-pantai sunset. Namun pantai Sire 
yang terletak di Barat Laut Lombok ini memiliki pasir putih surgawi. 
Menjejakkan kaki di atasnya bagaikan kerjalan di awan. Kilau hijau yang 
terpantul dari permukaan laut, ditingkahi debur halus ombak, membentuk 
orkestrasi keheningan. Lengkapi segenap pengalaman ini dengan mcnginap 
di Bhagavad Gita - suite terbesar di hotel Tugu Lombok di hadapan pantai 
Sire yang dilengkapi private pool serta bale untuk Anda menatap cakrawala. 
Hidangan tradisional dan sederet wine list dari Loro Djongrang Bar siap 
terantar untuk makan malam di atas pantai. Tiba waktunya ke peraduan, 
ranjang ekstra besar bertirai siap memeluk tubuh. Jangan lupa menikmati 
pantulan wajah bahagia Anda dari cermin raksasa di hadapan tempat tidur.

PARIS LAUTAN PANDA
Nuansa hitam putih mewarnai 
esplanade trocadero Paris pada 
pertengahan Oktober lalu. ‘Biang 
keladinya’ adalah anggota WWF 
(World Wildlife Fund) yang - seperti 
biasa - sedang mengingatkan 
pentingnya menjaga kelestarian 
lingkungan. Kali ini mereka memasang 
instalasi 1600 replika beruang 
Panda dari paper mache. Jumlah itu 
menyimbolkan 1600 ekor Panda saja 
yang masih bertahan hidup di atas 
planet bumi ini. Dengan peringatan 
tersebut, semoga saja kita semua sadar 
untuk ikut serta menjaga spesies lucu 
ini dari kepunahan. (MUT) FOTO: AFP
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