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LORANO

Tunggu Sunrise
dari Pukul 03.00

BENEDICTA Renvia nanda Lorano

(24) sangat menyu ka i travelli ng.
Lokasi favorit perempuan kelah ir
an 19 Agustus 1993 ini tentu saja
pantai . la sangat senang bila bisa
bertemu sunrise.
"Aku pernah pergi ke panta l di
Yogyakarta , berangkat dari Se
marang pukul 22 .00 WI B sampai
di sana pukul 03.00 WIB. Senga
ja mau lihat sunrise, karena menu
rutku. pemandangannya sangat in
dah , " kata Benedicta.
Alumnus Jurusan Komunikasi,
Undip ini mengataka n , untuk me
nyalurkan hobi jalan,ialannya ter
sebut, la bergabung dengan orga
nisasi Glad i , ya knl perkumpulan
mahasiswa dari Yogyakarta, Pur
wokerto, Semarang, Solo, Jakarta ,
Bandung, Surabaya , dan Malang.
"Melalul organisasi lnl, kalau aku
mau jalan,jalan kemanapun, aku
tinggal kontak mereka , " ujarnya.
Melihat pemandangan pa nta i ,
menurutnya , dapat membuatnya
nyaman dan tenang setelah men
jalani rutin itas seharian bekelja.
Selaln itu . setia p pantai memillki
pemandangan yang bagus , baik se-

tiap mataharl terbit mau
pun terbenam.
" Setiap ada
momen libur
an pasti a ku ke
pantai, terrna
suk momen le
baran lni. Tra
veling itu
udah jadi
kegiatan
wajib buat
aku. Jad i
aku tidak
berfikir takut
h itam atau be
la ng-bela n g , " jelas
Benedicta.
Selain di Yogya
karta , ia juga sudah
pemah menyam
bangi pantai di Ma
lang, Jawa Timur dan
Ba li.
" lya aku juga pernah
travel ing ke pantai-pantai di dae
rah Jawa Timur karena pemah ting
ga l di Pare, Kediri , Jawa Timur un
tuk belajar bahasa lnggris , " kata
Benedicta. (fm)
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