
Magelang Gemilang

lo	merupakan	salah	satu	sungai	yang	berada	di	EKabupaten	Magelang.	Derasnya	arus	sungai	Elo	
yang	 stabil	 dan	 aman	 dimanfaatkan	 dengan	

dibuatnya	Arum	Jeram	/	Rafting.	Rafting	menjadi	wisata	
seru	 dan	 menantang	 yang	 dapat	 dinikmati	 bersama	
teman-teman	maupun	keluarga.	
Rafting	 Elo	 terletak	 tidak	 jauh	 dari	 kawasan	 wisata	
candi	Mendut	dan	candi	Borobudur.	Untuk	jalur	rafting	
ada	 beberapa	 pilihan	 paket	 dengan	 tingkat	 kesulitan	
dan	 fasilitas	 yang	 berbeda-beda.	 Akan	 ada	 banyak	
perusahaan	pemandu	yang	akan	menawarkan	pilihan-
pilihan	 tersebut	 dan	 menyiapkan	 fasilitas	 secara	
lengkap	sehingga	aman	bagi	wisatawan.

isata	 sungai	 Magelang	 tidak	 hanya	 memiliki	Wrafting,	 tubing	 juga	 menjadi	 pilihan	 yang	 tak	
kalah	 seru	 dan	 menyenangkan.	 Jika	 rafting	

dilakukan	 dalam	1	 tim,	 tubing	 dilakukan	 sendiri	 namun	
beriringan.	Arus	sungai	yang	digunakan	untuk	track	tubing	
juga	tidak	terlalu	deras.	

Magelang	menawarkan	beberapa	wisata	tubing	
diantaranya	:
TUBING	DESA	WISATA	NGAWEN
CP:	082137079570
WISATA	KALI	“X-GONO	TUBING	ADVENTURE”	
CP:	085772701907	/	WA	:	08814591514
X-GENDING	TUBING	ADVENTURE”
CP	:	0856	2551	114	/	WA	:	0857	9970	6853
TUK	GONG	ADVENTURE”
Endri	:	WA.	08157969763
Telp	:	082226913760/0857105276
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ownhill	 mungkin	 masih	 terdengar	 asing	 buat	Dkalangan	masyarakat	umum.	Downhill	merupakan	
olahraga	 yang	 memicu	 adrenalin	 tinggi	 dengan	

cara	bersepeda	turun	kebawah	dari	atas	bukit	dan		gunung	
dengan	 track	 yang	 ekstrem	 dan	 menantang.	 Magelang	
memiliki	track	 	menantang	yang	dirancang	khusus	untuk	
para	 pecinta	 downhill	 yaitu	 Jurangjero	 Bike	 Park.		
Jurangjero	 Bike	 Park	 terletak	 di	 tepian	 Kali	 Putih,	
Kecamatan	 Srumbung,	 di	 sebelah	 sisi	 barat	 Gunung	
Merapi.	Jurangjero	Bike	Park	memiliki	track	sepanjang	dua	
kilometer	dan	terdapat		beberapa	rintangan	yaitu	drop	off,	
table	 top,	 dan	 gap	 jump.	 Selain	 untuk	 tempat	 berlatih	
ataupun	 sekedar	 tempat	 bermain,	 Jurangjero	 Bike	 Park	
juga	digunakan	untuk	perlombaan	/	gelar	kejuaraan	bagi	
pecinta	 downhill.	 Jadi,	 masyarakat	 sekitar	 ataupun	
wisatawan	dapat	juga	menonton	di	area	ini.
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isata	 anti-mainstream	 yang	 sedang	wdigandrungi	 oleh	 beberapa	 kalangan.	
Dengan	sensasi	petualangan	yang	seru	dan	

menantang	 menyusuri	 track	 yang	 ekstrem	 sambil	
menikmati	 indahnya	 pemandangan	 alam	 sekitar	 akan	
memberikan	pengalaman	tak	terlupakan,	salah	satunya	
di	area	Taman	Nasional	Gunung	Merapi.	
Jurang	Jero	Off-Road	menyediakan	wisata	Fun	Off-Road	
dengan	perjalanan	naik	mobil	jeep	dimulai	dari	Muntilan	
menuju	kawasan	Srumbung,	Magelang.	Rute	yang	harus	
dilalui	sekitar	15	kilometer	dengan	waktu	tempuh	sekitar	
3-4	jam.	Jarak	yang	panjang	tidak	akan	membuat	jenuh	
sebab	ada	hamparan	pemandangan	hijau,	serta	merapi	
yang	gagah.	Serpihan-serpihan	batu	 	Merapi	berserakan	
dialiran	sungai	lahar	dingin.
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agelang	 adalah	 kabupaten	 yang	 dikelilingi	 oleh	Mbeberapa	 gunung	 baik	 aktif	 maupun	 non-aktif.	
Gunung-gunung	 di	 Magelang	 menjadi	 pilihan	

favorit	 para	 pendaki	 yang	 terbukti	 selalu	 ramai	 setiap	
weekend	ataupun	hari	libur.	Tracking	gunung	saat	ini	menjadi	
wisata	 hits	 yang	 bisa	 dilakukan	 oleh	 siapapun	 sehingga	
menarik	bagi	para	pemula	untuk	mencoba.
Bagi	 pemula,	 Gunung	 Andong	 menjadi	 primadona	 dan	
alternatif	 pilihan	 yang	 disukai.	 Gunung	 yang	 terletak	 di	
Kecamatan	 Ngablak	 ini	 memiliki	 ketinggian	 1.726	 mdpl.	
Gunung	 Andong	 dapat	 ditempuh	 sekitar	 tiga	 jam	 dengan	
track	yang	tidak	terlalu	curam	dengan	melewati	hutan	pinus	
dan	 pemandangan	 alam	 yang	 mempesona.	 Sesampai	
dipuncak,	 pemandangan	 wilayah	 Magelang	 dan	 gunung-
gunung	 sekitar	 akan	 terlihat	 indah	 dengan	 dilapisi	 kabut-
kabut	 tipis.	 Banyak	 pendaki	 yang	 mendirikan	 tenda-tenda	
dipuncak	 Gunung	 Andong	 untuk	 bisa	 menyaksikan	
keindahan	Sunrise	keesokan	harinya.
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