DESTINASI

Sawarna
Desa Cantik
Penuh Warna

Sawarna dalam bahasa
Sunda berarti satu warna.
Tapi, justru desa pesisir
di wilayah Lebak, Banten,
dan menghadap Samudra
Hindia ini menawarkan
beragam warna lansekap
yang memukau. Ada
sungai, sawah, perbukitan
rindang, pantai-pantai
berpasir putih dan goa.

Pantai Ciantir
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Sawah-sawah kehijauan
dan pepohonan kelapa
menjadi pemandangan
saat menuju Pantai
Ciantir. Sesampainya
disana, terlihat pantai
polos tanpa batu karang.

Airnya kehijauan, garis
pantainya memanjang
dengan deru ombak
yang besar. Tempat ini
menyenangkan karena
punya pasir yang putih
dangan tekstur halus.
Beberapa perahu nelayan
dengan cat beraneka
warna membuat wajah
Ciantir terlihat ceria.
Ombak besar Ciantir
sering menjadi incaran
para pehobi surfing.
Biasanya mereka
memenuhi Ciantir di
bulan Maret.
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Pantai Tanjung Layar
Berbeda dengan Ciantir, pantai ini justru
dipenuhi karang. Yang paling menarik
adalah dua buah batu karang berukuran
besar. Dari kejauhan, sekilas kedua
batu itu seperti sebuah kapal layar. Ini
menjadi jawaban kenapa dinamakan
Pantai Tanjung Layar. Di depan dua buah
karang besar itu ada ‘pagar’ karang yang
berjajar cukup panjang. Ia siap memecah
ombak besar yang terus bergulung. Batu
karang yang unik dan pecahan ombak saat
menghantam karang di pantai ini adalah
dua hal yang paling diburu penggemar
fotografi. Saat air surut, ikan-ikan kecil
atau ular laut bisa dengan mudah terlihat
disela-sela karang.

Gua Lauk

Untuk pehobi
caving, Gua Lauk
yang bertipe gua horizontal bisa menjadi
pilihan untuk dijelajahi. Stakalktit indah
mulai terlihat begitu masuk ke kedalaman
kurang lebih 200 meter. Bebatuan yang
menggantung di langit-langit gua terlihat
beragam ukuran. Ada yang tebal, juga
yang tipis. Ini mirip jarum. Sementara
stalakmit disini tak sebanyak stalaktit.
Mesti begitu, ada stalakmit di lantai gua
yang bisa dilihat.
Perlu usaha ekstara menuju kesini. Caranya, melewati rumah penduduk, menyusuri sungai dan bukit, juga berjalan di
pematang sawah. Terdengar melelahkan,
tapi pemandangan hijau di jalur ini benarbenar memanjakan mata.

Pantai Legon Pari
Ada dua cara untuk sampai
ke pantai ini. Pertama melalui
sawah-sawah penduduk dan
menapaki perbukitan. Atau,
ikuti terus garis pantai Tanjung
Layar. Dua cara ini menawarkan
keseruan tersendiri. Jika melalui
Pantai Tanjung Layar, jalannya
menantang karena harus melewati bebatuan karang yang
tajam dan sedikit terjal. Ditambah sesekali ombak besar siap
menghampiri. Jalur ini punya
beberapa spot dimana bebatuan

karang terhampar membentuk gugusan. Ada Karang
Bodas yang terdiri dari serakan karang berwarna putih.
Lainnya, Karang Gigi. Serakan karang berwarna kuning
itu persis deretan gigi.
Legon Pari adalah pantai
landai. Pepohonan kelapa
mendominasi disana. Rumput dan tanaman liar disana
menghasilkan bunga yang
cantik. Pasirnya seperti di

Ciantir, putih dan halus. Menjelang sore, sambil menunggu
matahari terbenam, bisa
memasang hammock dan
menikmati semilir angin. Atau
main-main di pinggir pantai
sambil mencari kelomang dan
cangkang kerang. Pilihan menarik untuk menutup hari.
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