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Curug Cipanji

“Air Terjun Bertingkat 3                
dan Waterboom Alam”
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Curug Cipanji Ciwidey
Curug Cipanji adalah salah satu air terjun yang berada 

di kawasan Ciwidey. Curug Cipanji ini letaknya cukup 
tersembunyi, dan masih belum terlalu dikenal secara luas. 
Maka dari itu, air terjun ini menjadi salah satu destinasi wisata 
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hidden paradise di Ciwidey. Keunikan dari Curug Cipanji ini 
salah satunya adalah terletak di tengah perkebunan teh 
yang sangat luas. Sebelum tiba di Curug Cipanji ini, kamu 
akan melewati hamparan perkebunan teh yang indah 
pemandangannya.

Alasan kenapa air terjun ini dinamai sebagai Curug 
Cipanji adalah karena air terjun ini berada di kaki Gunung 
Cipanji. Sebenarnya di kaki Gunung Cipanji ini banyak 
terdapat air terjun, tetapi karena letaknya yang tersembunyi 
dan akses jalan yang sangat sulit maka hanya Curug Cipanji 
ini yang bisa dikunjungi.
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Air Terjun Bertingkat 3 dan Waterboom Alam
Jika dibandingkan dengan air terjun lainnya yang hanya 

memiliki satu aliran air terjun, Curug Cipanji ini sangat unik 
karena memiliki empat aliran air terjun yang salah satunya 
berbentuk batu datar halus sepanjang 5 m, dan bisa dijadikan 
seluncur layaknya seluncuran air pada waterboom.

Curug Cipanji ini memiliki ketinggian yang berbeda 
antara satu air terjun dengan air terjun lainnya. Yang paling 
tinggi memiliki ketinggian sekitar 25 m, dan berada pada 
tangga yang paling tinggi. Air terjun yang tertinggi inilah 
yang dinamakan sebagai Curug Cipanji.

Keunikan lainnya dari air terjun ini adalah kejernihan air 
yang jatuh dari atas tebing dan sangat dingin. Hal itu yang 
menjadikan magnet bagi para pengunjung untuk datang ke 
tempat yang tersembunyi ini.

(Gambar: Waterboom Alam)
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(Gambar: Air Terjun Lantai 1)
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(Gambar: Air Terjun Lantai 2)
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(Gambar: Air Terjun Lantai 3)
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