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For Sale: Peta Trekking di kaki Gn. Gede Pangrango (Peta WIPA) 
tersedia lebih murah dari harga toko

Nov 20, '07 9:25 AM 
by JPers for 

everyone

 

From : "hendri agustin" hendrijkt@yahoo.com 
 

Teman-teman kebetulan nih saya dapat harga spesial dari Mr. Alex Korns dan bagi teman-teman yang 
minat bisa pesan lewat saya, dan juga lewat saya teman-teman juga bisa pesan satuan tidak harus dalam 
bentuk set yang cukup mahal harganya. Yang pasti lebih murah dari harga di toko-toko lah. 

  
  
HARGA JUAL 

Satu set lengkap peta Wipa berisi empat sektor (B,C,D,dan E) seharga Rp.470.000,- 

Satu sektor peta Wipa seharga Rp.150.000,- 

  
  

Peta Panduan Trekking di Kaki Gunung Gede Pangrango 

  
Saat ini pecinta kegiatan alam bebas seperti trekking bisa berbesar hati karena sudah ada peta petunjuk 
rute-rute trekking yang ada di kaki Gunung Gede Pangrango. Ada banyak sekali rute-rutenya lengkap 
dengan informasi waypoint GPS, objek wisata alam yang terdapat di sepanjang rute trekking tersebut, 
informasi akses transportasi, informasi mengenai masyarakat setempat dan bahkan juga cara memakai 
peta ini. Peta yang dibuat berdasarkan peta keluaran BAKOSURTANAL ini, telah dilengkapi juga dengan 
rute-rute jalur trekking yang sudah digambarkan secara jelas bahkan pada peta tersebut juga dicantumkan 
objek-objek alam dan satwa liar yang ada di sepanjang jalur trekking juga di cantumkan dengan detail. 

  
Peta ini dibuat oleh Alex Korns yang berkebangsaan Amerika dan WIPA (Wahana Informasi Pariwisata Alam) 
Ada 4 set peta saat ini yang telah beredar di pasaran. Setiap satu set peta atau yang di sebut dengan 
“sektor” oleh pembuatnya terdiri dari satu lembar peta dan buku panduannya (guidebook) yang berisi 
semua keterangan mengenai objek-objek dan jalur trekking yang ada di peta dituliskan dengan rinci pada 
buku panduannya sehingga memudahkan pemakai untuk menggunakan peta ini. 

  
Peta ini tidak terlalu dijual luas di pasaran, hanya adadi beberapa toko buku dan toko-toko peralatan 
pendakian gunung, serta saat ini juga dipasaran hanya bisa dibeli dalam betuk set yang terdiri dari dua 
sektor peta atau satu set lengkap yang terdiri dari empat sektor peta. Namun untuk membantu teman-
teman sesama penggiat kegiatan alam bebas, peta ini sekarang bisa anda beli per-satu set (satu sektor) 
saja di highcamp dan tentu saja dengan harga yang lebih murah dari pada harga di toko-toko, dan begitu 
juga jika anda membeli satu set penuh yang terdiri dari empat sektor harga yang ditawarkan lebih murah 
dari pada harga toko. 

  
Bagi anda yang tidak punya waktu banyak akan tetapi tetap ingin melakukan kegiatan trekking atau hiking 
di pegunungan agaknya rute trekking yang da di peta keluaran WIPA ini akan sangat cocok dengan anda 
dan akan sangat membantu anda untuk tetap bisa enjoy menikmati udara dan suasana pegunungan. 

  
Seperti yang dijelaskan diatas peta jalur trekking di kaki gunung Gede Pangrango ini dibagi dalam 
beberapa bagian atau sektor, untuk saat ini baru ada empat sektor yaitu sector B, C, D dan E. Setiap 
sektor mempunyai 4 (empat) jalur trekking plus satu Ring Route. Jalur Ring Route adalah jalur trekking 
yang mengitari seluruh Gunung Gede Pangrango. Ring Route ini melintasi ke empat sektor peta dan 
menurut informasi di Buku panduan untuk trekking melintasi Ring Route ini bisa dilakukan selama 120 hari. 
Sedangkan rute trekking yang pendek-pendek yang bisa ditempuh satu hari saja. 
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