Potensi Pariwisata
Obyek wisata tersebut umumnya belum dikembangkan dan bersifat lokal. Obyek yang sudah
dikembangkan yaitu: Danau Kelimutu yang dikelolah oleh Balai Taman Nasional Kelimutu.
Obyek wisata ini merupakan kebanggaan daerah ini karena merupakan salah satu keajaiban
dunia

Potensi Wisata Budaya:
Perkampungan Adat
- Moni Kecamatan Kelimutu
- Nggela Kecamatan Wolojita
- Wolondopo, Wologai, Saga Kecamatan Detusoko
- Wolotopo, Wolokota, Rada Ara Kecamatan Ndona
- Tana Jea, Orakeri Kecamatan Nangapanda
- Situs Bung Karno Kecamatan Ende Utara.

Gambaran umum tentang beberapa potensi pariwisata di kabupaten Ende antara lain:
SITUS BUNG KARNO
Terletak di jalan Perwira, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara (Kota Ende). Situs ini
merupakan bekas rumah atau tempat tinggal Bung Karno sekeluarga semasa pembuangan/
pengasingan di Ende oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1934 - 1938 yang masih dijaga, dirawat
dan dipertahankan keasliannya oleh Pemerintah Kabupaten Ende.
Lokasi ini berjarak kurang lebih 1 km dari pusat kota dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda
empat dan roda dua maupun dengan berjalan kaki. Semua barang koleksi milik Bung Karno masih
tersimpan dengan baik di dalam museum ini seperti: foto keluarga, foto pribadi Bung Karno, barang
keramik, dua buah tongkat berkepala monyet,
fulpen ukuran besar, piring nasi, cerek air minum,
besi seterika, alat gantungan pakaian, lemari
pakaian, tempat tidur besi, lukisan- lukisan dan
masih banyak barang koleksi lainnya. Di dalam
Museum Bung Karno juga terdapat tempat
sujud/ruang
semedi dan tempat sembahyang/sholat yang
selalu digunakan oleh Bung Karno bersujud kepada
Allah Yang Maha Esa untuk memohon bantuan
bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia
hingga membekas di lantai. Dan di belakang museum Bung Karno terdapat sebuah sumur dengan
kedalaman 12 meter yang digunakan oleh Bung Karno untuk mandi, cuci dan minum serta wudhu.
Konon air sumur ini dipercaya mempunyai khasiat untuk menyembuhan berbagai penyakit dan bisa
membuat orang menjadi awet muda. Pada tahun 2013 dilaksanakan pekerjaan renovasi Situs Bung
Karno, yang dikoordinasikan bersama Yayasan Ende Flores, yang pembentukannya diprakarsai oleh
wakil presiden

• TEMPAT PERENUNGAN PANCASILA

Sebatang pohon Sukun dengan lima cabang,
terletak kira-kira 150 meter dari pantai Ende
dan sebelah barat Lapangan Pancasila
merupakan tempat dimana Bung Karno setiap
sore, selepas sholat Azhar menghabiskan waktu
untuk duduk merenung dalam keheningan
malam. Diyakini
gagasannya yang cemerlang akan Falsafah
Negara Pancasila terlahir dalam proses
permenungannya di bawah pohon Sukun ini.
Dan ini diakui sendiri oleh Presiden Soekarno pada saat kunjungan kerja ke Ende tahun 1955.
Pohon sukun yang menjadi naungan Bung Karno saat itu telah tumbang di tahun 60-an karena
termakan usia dan sekarang adalah pohon kedua yang ditanam kembali sebagai duplikat untuk
mengenang tempat Bung Karno merenungkan Dasar Negara dan pohon ini tumbuh subur dengan
lima cabang yang diyakini oleh masyarakat Ende sebagai perwujudan ke-lima sila dari Pancasila.
Dan untuk memperkuat fakta ini, Pemerintah Kabupaten Ende membangun Monument Pancasila
yang terletak di persimpangan antara Jl. Kelimutu, Jl. El Tari, Jl. Gatot Subroto, jalan masuk Bandara
Haji H. Aroeboesman dan Jl. Achmad Yani (yang lebih dikenal dengan nama Simpang
Lima).

TIWU LEWU

Tiwu Lewu merupakan sebuah danau yang
terletak di wilayah desa Kebirangga Tengah,
Kecamatan Maukaro dengan Luas area kirakira 5.000 m², Sangat alamiah dan belum
tersentuh. Dari Kota Ende ke Kecamatan
Maukaro dapat ditempuh melalui dua jalur
yaitu dari arah timur Detusoko kira-kira 110
km, sedangkan dari arah barat Nangapanda
kira-kira 60 km. Jarak dari Kecamatan
Maukaro ke lokasi Danau Tiwu Lewu kirakira 3,5 km. Menuju lokasi Danau Tiwu lewu, kita harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki
dari Kantor Desa Kebirangga Tengah selama 30 menit atau sekitar 1,5 km. Menurut cerita
penduduk sekitarnya, di dalam danau tersebut terdapat buaya, tetapi tidak diketahui berapa

jumlahnya selain itu di sekitar danau terdapat rawa-rawa/lumpur hidup, sehingga kita tidak dapat
melihatnya dari jarak dekat. Di sebelah utara danau, juga terbentang area persawahan Obo yang
memikat bagi anda yang menyukai suasana dan hijaunya persawahan. Di atas bukit terdapat Gua
Maria Tiwu Lewu dari lokasi ini kita dapat menikmati keindahan Danau Tiwu Lewu dari ketinggian.

PANTAI ENABARA MAUROLE

Enabara dalam bahasa setempat, bearti pasir
putih. Secara kasat mata pantai Enabara
merupakan primadona pantai utara, yang
lokasi pantai ini terletak di Kecamatan
Maurole. Hamparan pasir putih serta air
yang tenang dan jernih sejauh mata
memandang, lingkungan yang alamiah
sangat berpotensi sebagai sentra aktivitas
rekreasi bahari di masa mendatang. Terbukti para sailors dalam penyelenggaraan sail selama 3
tahun terakhir, tak pernah melewatkan waktunya untuk mandi di pantai ini.

PANTAI RIA ENDE

Merupakan tempat rekreasi pantai yang letaknya
di dekat pusat kota Ende. Jarak dan lokasi pantai
ini relative dekat dan mudah dijangkau dengan
jarak
sekitar 0,5 km dari pusat kota. Dimanfaatkan
sebagai tempat rekreasi sambil menikmati deburan
ombak pantai Selatan, aktivitas nelayan di laut,
kesibukan bongkar muat barang di pelabuhan Ende
dan panorama sunset yang hilang perlahan di atas
punggung Pulau Ende. Keramaian di tempat rekreasi ini mulai Nampak pada sore hingga malam
hari. Dimana orang-orang duduk bercengkerama sambil menikmati suguhan minuman (soft drink,
kopi, susu, dan sebagainya) serta makanan ringan/jajanan lokal (pisang dan ubi goreng, dan
sebagainya) yang dijual oleh para pedagang di sekitar lokasi obyek wisata Pantai Ria.

PERKAMPUNGAN ADAT NGGELA
Nggela, sebuah perkampungan adat yang magis dan
alami di Kecamatan Wolojita yang terbangun dari 9
(sembilan) buah rumah adat (Sa’o Benga Dero, Sa’o
Mberi Dala, Sa’o Ame Nggape, Sa’o Tani Mo’i, Sa’o Siga
Bata, Sa’o Benga, Sa’o Labo, Sa’o Tua dan Sa’o Siga)
dengan fungsi, peranan dan kekhasannya masingmasing. Terletak sekitar 70 km arah selatan dari Kota
Ende yang dapat ditempuh melalui akses darat dan
laut. Apabila menggunakan transportasi darat, waktu
tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai wilayah ini
sekitar 3 jam. Nggela juga terkenal dengan kerajinan tenun ikat. Ada beberapa kelompok pengrajin
tenun ikat yang tetap eksis dengan berbagai motif tenunan yang khas dan menarik. Diantaranya
Lawo Butu yang merupakan sejenis sarung/lawo sebagai kostum para penari Mure; yakni tarian
yang merupakan tarian sakral sebagai symbol penghormatan kepada wujud yang tertinggi (Du’a sai
tana goka, NggaE sai watu dogu). Tarian tersebut dipentaskan pada acara tertentu oleh para
penari/ gadis-gadis dari turunan kaum bangsawan/ mosalaki. Nggela juga terkenal dengan
permandian air panas yang memiliki kadar belerang yang tinggi sehingga berkhasiat
menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Ae Wau, merupakan potensi yang masih perlu disentuh
dan dikembangkan. Sebuah potensi bagi pengembangan wisata kesehatan (Cure/Health tourism).
Jarak lokasi Ae Wau dari Nggela adalah 3 Km arah menuju Ende. Di samping itu terdapat juga air
terjun Angga dengan ketinggian ± 30 meter dan Muru Nipamera dengan ketinggian ± 40 meter.
Sebuah kenyataan yang membuat Nggela sangat berarti dan spesifik.

PERKAMPUNGAN ADAT WOLOTOPO

Wolotopo, sebuah kampung adat yang
dibangun di lereng sebuah bukit dengan
pandangan lepas ke laut selatan. Dengan jarak
12 km ke arah timur dari Kota Ende,
Wolotopo dapat ditempuh dengan kendaraan
roda dua dan roda empat dengan waktu
sekitar 30 menit perjalanan. Keunikan dari
Kampung Wolotopo adalah bangunan rumah
adat dan pemukimannya yang dibangun di
atas susunan batu-batu yang tinggi dan
kokoh. Wolotopo didiami oleh komunitas adat
yang sangat konsekuen dalam pengembangan
seni, kerajinan tenun dan sebagai wilayah
penghasil bengkoang terbesar untuk Kabupaten Ende. Berbagai atraksi budaya yang
mengekspresikan perjuangan berkembang dalam bentuk dan nuansa bervariasi. Kampung ini telah
menjadi salah satu obyek yang sering dikunjungi wisatawan.

KAMPUNG ADAT WOLOGAI
Kampung adat Wologai terletak di desa Wologai
Tengah, Kecamatan Detusoko kira-kira 40 km
arah timur kota Ende. Kampung ini merupakan
salah satu dari 24 komunitas Adat Suku Lio yang
berada di sekitar Taman Nasional Kelimutu,
dengan budayanya yang luhur, dan sangat
kental dengan perilaku agraris, religius,
sekaligus magis dengan kedekatannya yang kuat
pada alam. Kampung adat Wologai memiliki
sejumlah bangunan rumah adat berarsitektur
tradisional yang tertata rapi membentuk
lingkaran, dengan sejumlah atraksi budaya yang dapat dipentaskan kepada pengunjung terutama
saat upacara adat berlangsung.

SAWAH BERTINGKAT DETUSOKO

Berlokasi pada kawasan sebelum memasuki
Detusoko dari desa Wolofeo (29 km arah timur
kota Ende) hingga desa Ekoleta (36 km kearah
timur) sejauh mata kita memandang,
pandangan
kita didominasi dan dimanjakan oleh sector
pertanian dan perkebunan yang diusahakan
oleh masyarakat. Sawah bertingkat di
sepanjang jalan nampak eksotik, tertata rapi
dan terkesan harmoni dengan keadaan lereng dan bukit serta sungai yang berkelok-kelok. Udara
yang sejuk dan lingkungan yang selalu hijau mengindikasikan adanya kehidupan dan mengungkap
realitas bahwa kultur agraris sudah berakar kuat dalam masyarakat di wilayah ini sejak dahulu.

PANTAI JAGA PO

Hamparan Pantai berpasir putih di desa
Kobaleba, Kecamatan Maukaro. Kirakira
61 km dari pusat Kota Ende melalui
wilayah Kecamatan Nangapanda dan 82
km melalui wilayah Kecamatan Wewaria.
Tempat yang masih alamiah, belum
terjamah merupakan lokasi yang sangat
ideal bagi yang ingin menikmati privacy.
Merupakan salah satu pesona Pantai
Utara. Menuju lokasi pantai ini dapat
ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur
melalui Kecamatan Nangapanda dan jalur melalui Desa Mukusaki Kecamatan Wewaria.

