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Ubaya Training Centre (UTC): Satu Tempat Banyak Destinasi Wisata
Lereng Penangungan Trawas, Kabupaten Mojokerto, memang menyimpan banyak destinasi wisata alam fantastik.

Salah satunya Ubaya Training Centre (UTC). Destinasi keluarga di akhir pekan. Tempat ini sangat cocok untuk dikunjungi.
Terletak di Jalan Udayana, Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, dengan luas 40 hektare ini menyuguhkan pemandangan yang
menakjubkan.

&rsquo;&rsquo;UTC ini memang tempat yang pas untuk Anda yang kesehariannya penat akan aktivitas pekerjaan dan rutinitas
perkotaan,&rsquo;&rsquo; kata Direktur Integrated Outdoor Campus (IOC) Joniarto Parung.

Menurutnya, UTC memiliki semua yang dibutuhkan untuk mengisi ulang atau bahkan mengkarantina diri. &rsquo;&rsquo;Konsep
alam dan tempat yang asri dengan pemandangan hantaran sawah, perkebunan kopi, dan pemandangan Gunung Penanggungan,
menjadi salah satu benefit yang kami hadirkan,&rsquo;&rsquo; katanya.

Bahkan tempat bermalam pun dikonsep seperti suasana tradisional bergaya Minahasa dengan 3 kamar tidur. Namun dengan fasilitas
yang modern. Yakni, internet.

&rsquo;&rsquo;Kita juga menghadirkan kolam renang yang terbuka langsung menghadap pegunungan,&rsquo;&rsquo; tandas Prof
Joni, sapaan akrab Joniarto Parung.

Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menelusuri area kopi dan durian yang luas, serta kebun anggrek yang juga luas dengan
berbagai jenis. &rsquo;&rsquo;Memang area ini kita setting sedemikian rupa agar pengunjung serasa di rumah perdesaan dan
memiliki kebun sendiri,&rsquo;&rsquo; ujarnya.

Bagi orang yang senang jogging, UTC mungkin jawaban yang sangat tepat. Dengan diiringi hantaran kawasan yang hijau dan
perbukitan bisa menjadi tantangan tersendiri.

Selain itu, bagi yang suka piknik tipis-tipis, bisa menikmati jalan-jalan di tepi danau dan di bawah pohon pinus. Prof Joni
menambahkan, selain perkebunan dan keindahan alam, UTC juga menghadirkan segmen peternakan.
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&rsquo;&rsquo;Bagi Anda atau keluarga yang senang dengan hewan. Di UTC juga ada area peternakan. Mulai sapi, domba, hingga
kambing. Di sini Anda bisa interaksi langsung dengan hewan tersebut. Mulai memberi makan, bahkan berswafoto,&rsquo;&rsquo;
pungkasnya. (dik/abi) (mj/ris/ris/JPR)

Sumber: radarmojokerto.jawapos.com

Page 2/2

