BAWURAN - Satu lagi pengrajin bambu di Desa Bawuran, tepatnya di dusun Sanan, yang
memang sebagai sentra pengrajin bambu. Adalah Sigit Cahyono yang menjalankan usaha
mebel dari bambu, berbagai macam jenis mebel yang dihasilkan, seperti meja kursi, rak
televisi, sketsel, tempat tidur (amben), temat jemuran (ongkek), dan lain sebagainya.
Semua produk yang dihasilkan melalui proses yang panjang, mulai dari pemilihan bahan,
pengeringan, pengerjaan, dan finishing. Dikerjakan dengan teliti dan rapi.
Untuk dapat lebih mengenal produk dari Serba Bambu Mebel, silahkan ke Contact Person :
Sigit Cahyono - 087839466594

BAWURAN - Bambu yang banyak ditemukan pada kawasan pedesaan mampu menjadi
daya tarik tersendiri. Segala macam peralatan bisa dibuat menggunakan bambu, salah
satunya adalah Furniture atau mebel. Dengan campur tangan yang ahli, bambu yang hanya
berbentuk bulat panjang bisa menjadi sebuah kursi, ataupun meja, bahkan tempat tidur atau
tempat santai.
Salah satu pengrajin bambu di Desa Bawuran, tepatnya di Dusun Sanan RT.07 Bawuran,
oleh Fajar Riyadi, bambu-bambu yang ada disulap menjadi kreasi furniture yang elegan.
Berkat keahliannya menyulap bambu biasa menjadi furniture yang elegan, beliau dapat
menghasilkan pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan beliau juga
sudah memiliki website produk sendiri di www.fajarbamboe.com .
Anda juga dapat memesannya baik secara datang langsung ke alamat tertera, ataupun
melalui nomor yang telah tertera.

Jambon - Pemandangan luas dan udara yang sejuk selalu didambakan oleh semua orang.
Dengan adanya referensi baru tempat wisata yang ada di Dusun Jambon ini, menambah
daftar yang wajib dikunjungi untuk anda.
Bagi para pecinta sepeda atau Biker, dapat berkunjung ke tempat ini, karena anda akan
disuguhkan pemandangan yang luas nan cantik, udara pagi hari yang sejuk, sunset saat
sore hari, juga terdapat track khusus sepeda untuk anda yang ingin ber-Downhill ria.
Fasilitas tersebut juga dilengkapi dengan musholla, kamar mandi umum, dan beberapa
warung yang menyediakan snack dan minuman. Bagi yang merasa lelah untuk mencapai ke
atas, dapat pula menggunakan jasa Porter sebagai bantuan untuk para Biker yang ingin
cepat sampai.
FanPage Gebang Bike Park : www.facebook.com/puncakgebangbikepark

Acara ini diadakan di dusun Bawuran I dan Bawuran II setiap tahunnya, biasanya diadakan
setiap bulan Desember. Adapun tujuannya adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang
Maha Esa atas keberhasilan dalam panen hasil bumi yang melimpah dan melestarikan
kebudayaan nenek moyang yang telah turun temurun
Dari kaum laki – laki dan perempuan baik tua muda dan anak anak ambil bagian dalam
acara ini.

