Blog Jeani!

Perjalanan saya ke Pulau Sulawesi asyik sekali! Banyak obyek wisata dan tempat
menarik di Sulawesi.

Saya sudah mengunjungi Tana Toraja, salah satu kota yang terkenal di
Sulawesi Selatan. Pemandangannya indah sekali, bergunung-‐gunung dan ada sawah juga.
Tana Toraja terkenal karena banyak tempat obyek wisata di daerah Tana Toraja dan juga
banyak upacara adat. Upacara-‐upacara ini penting untuk orang-‐orang dari Tana Toraja.
Saya mengunjungi kampung-‐kampung di daerah Tana Toraja. Di kampung, saya melihat
rumah-‐rumah adat yang khas Tana Toraja. Namanya ‘Tongkonan’. Rumah-‐rumah adat ini
unik sekali. Atapnya berbentuk seperti perahu, menarik sekali, ya!

Saya melihat banyak motif-‐motif tradisional dalam warna tradisional yaitu; putih, hitam, jingga
dan merah. Juga, ada banyak tanduk kerbau tergantung di depan rumah-‐rumah adat. Ini budaya
orang-‐orang dari Tana Toraja, orang yang punya lebih banyak tanduk kerbau, artinya orangnya
lebih kaya dan penting. Lihatlah foto-‐foto motif Tana Toraja dan juga tanduk kerbau! Banyak
sekali tanduk kerbau, ya!
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Saya juga pergi ke pasar! Wahhhh! Banyak sekali kerbau dan babi di pasar! Kerbau binatang yang
penting buat orang Tana Toraja. Di pasar, saya berbelanja oleh-‐oleh khas Tana Toraja.

Saya mengunjungi Danau Poso juga. Danau ini ketiga besar di Indonesia dan indah sekali.
Tidak ada tempat obyek wisata di sini, tetapi saya suka Danau Poso karena tempatnya sepi
dan bersih.

Saya juga sudah mengunjungi Kepulauan Togian. Saya menginap di Pulau Kadidiri, pulau kecil sekali!
Di sini saya bersantai di pantai dan berenang di laut setiap hari. Kepulauan Togian salah satu tempat
yang masih ada kepiting kelapa. Dan saya senang sekali karena saya melihat kepiting kelapa! Lihatlah
foto kepiting kelapa ini….asyik sekali, ya!

Perjalanan saya membuat saya senang hati! Saya suka menunjungi tempat obyek wisata
yang baru dan menarik. Saya juga belajar banyak tentang budaya Sulawesi.
Besok saya mau ke Makassar. Nanti saya sambung lagi ya!
Sekian dulu ya!
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