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Bandung

Kawasan Bandung
Kota Bandung, Jawa Barat
Kota kembang merupakan sebutan lain untuk kota Bandung, karena pada zaman dulu kota ini
dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana.
Selain itu Bandung dahulunya disebut juga dengan Parijs van Java karena keindahannya.
Kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dengan mall dan factory outlet yang banyak
tersebar di kota ini dan saat ini berangsur-angsur kota Bandung juga menjadi kota wisata
kuliner. Saat ini kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata dan
pendidikan.
Di kota ini tercatat berbagai sejarah penting, di antaranya sebagai tempat berdirinya sebuah
perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia (Technische Hoogeschool te Bandoeng, sekarang
Institut Teknologi Bandung), lokasi ajang pertempuran pada masa kemerdekaan, serta pernah
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menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika 1955.
Pada masa perang kemerdekaan, tanggal 24 Maret 1946, sebagian kota ini dibakar oleh para
pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu. Peristiwa ini dikenal
dengan sebutan Bandung Lautan Api dan diabadikan dalam lagu Halo-Halo Bandung.
Selain menjadi kota wisata belanja, kota Bandung juga dikenal dengan sejumlah besar
bangunan lama berarsitektur peninggalan Belanda. Kota Bandung juga memiliki beberapa
ruang publik seni seperti museum, gedung pertunjukan dan galeri. Di kota inipun memiliki
beberapa kawasan yang menjadi taman kota, selain berfungsi sebagai paru-paru kota juga
menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat di kota ini, selain terdapat Alun-alun Kota Bandung
yang memiliki daya tarik tersendiri. Sebanyak 73 obyek wisata yang dapat dikunjungi oleh
wisatawan.
Untuk moda transportasi terminal bus antarkota dan provinsi di kota ini terdapat 10 terminal Bus
diantaranya terminal Leuwipanjang untuk rute barat dan terminal Cicaheum untuk rute timur
serta sebanyak 10 terminal. Sedangkan untuk stasiun kereta api terdapat 7 stasiun kereta api
terdapat di Kota Bandung, diantaranya Stasiun Bandung untuk kelas bisnis dan eksekutif,
sementara Stasiun Kiaracondong melayani rute yang sama untuk kelas ekonomi. Untuk moda
transoprtasi udara Kota Bandung memiliki sebuah pelabuhan udara yang bernama Bandar
Udara Husein Sastranegara untuk menghubungkan kota ini dengan beberapa kota-kota
lainnya di Indonesia dan untuk rute luar negeri.
Sedangkan sarana pendukung wisata lain di kota Bandung memiliki 336 Hotel bintang 5 sampai
1 dan penginapan, 327 rumah makan, 132 diskotek, 108 biro perjalanan.

Untuk menuju ke kota Bandung dapat ditempuh melalui jalur jalan darat dan jalur udara.
Jalur darat:
Jalur jalan yang ditempuh adalah dengan menggunakan jalan tol yang mengarah menuju akses
jalan tol Cikampek dan sebelum pintu keluar Tol Cikampek, kita dapat mengambil jalan yang
mengarah ke Jalan Tol Cipularang Bandung. Dapat juga di tempuh melalui jalur puncak yang
melewati kawasan Bogor dan Cianjur.
Jalur udara:
Dapat menggunakan jasa penerbangan pesawat terbang yang membuka jalur penerbangan
menuju Bandara Udara Husein Sastranegara Bandung,
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