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Eksotika Desa Terindah Di Dunia, Ada Di Nagari Pariangan Sumatera Barat
RIAUEXPRESS.COM, TANAH DATAR: Ketika mengunjungi nagari anda akan disuguhi pemandangan indah serta budaya dan
arsitektur bangunan yang masih terjaga hingga hari ini. Hal ini karena sebagian besar warga di Pariangan masih menggunakan
bangunan tradisional Minangkabau, yakni Rumah Gadang. Banyak diantaranya bahkan sudah berusia ratusan tahun. Menurut
Budget Travel seperti yang dilansir dari situs Indonesiatourism, Selasa (10/10/2016), Pariangan termasuk dalam daftar desa terindah
di dunia bukan hanya menyuguhkan pemandangan mempesona, tapi juga memiliki suasana tenang dan udara yang sejuk karena
berada di ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut.

Jika anda berniat untuk mengunjungi desa terindah di dunia ini, pada awal memasuki desa, anda akan disuguhi pemandangan
perkebunan jagung dan beberapa tanaman lain. Layaknya kawasan pedesaan, pemukiman di Pariangan tidak terlalu padat, sehingga
anda bisa dengan leluasa menikmati suasana desa.
Sejauh mata memandang anda bisa menikmati panorama sawah menghijau yang menyejukkan.
Desa Pariangan tidak hanya memanjakan mata anda dengan pemandangan indah saja, anda juga dapat memanjakan diri dengan
berendam di pemandian air panas. Istimewanya, pemandian ini diyakini memiliki sumber air dari Gunung Marapi. Kadar sulfurnya
sangat bermanfaat untuk kesehatan kulit.
Terdapat satu tapian mandi untuk perempuan yang diberi nama Rangek Subarang, serta dua tapian mandi untuk laki-laki bernama
Rangek Gaduang dan Rangek Tujuah. Selain untuk mandi, tempat ini juga dimanfaatkan sebagai tempat mencuci. Aktivitas warga
disini menarik untuk diikuti.
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Bagi Anda yang tertarik untuk mengunjungi desa yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ini, dari Kota Padang
atau Bandar Udara Internasional Minang Kabau, dengan menaiki bus, travel atau kendaraan pribadi Anda tinggal melaju menuju
Kota Batusangkar, sekitar ± 15 Kilometer setelah Kota Padang Panjang atau ±15 Kilometer sebelum Kota Batusangkar anda akan
mendapati tugu gerbang yang bertuliskan "Selamat Datang, Anda Memasuki Nagari Pariangan Desa Terindah Di Dunia" di sisi kiri
jalan.
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