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Destinasi Bandung

HUT Ke -4,
Topotels Hotels
Gelar Aksi Donor Darah
Topotels Hotel & Resort dengan property
nya Regata Hotel, Jadul Adarapura, Vio Hotels
dan Ivory by Ayola menggelar aksi donor darah
u n t u k k a r y a w a n To p o t e l s H o t e l s d a n
masyarakat umum yang diadakan di Vio Hotel
Cihampelas jalan Cihampelas 108 Bandung,
Rabu (24/2/2016). Selain di hadiri oleh
karyawan, acara donor darah ini juga di hadiri
oleh General Manager Regata Hotel Ratu Irma,
General Manager Jadul Adarapura Suci Hati,
General Manager Vio Hotels Lia Rorimpandey
dan General Manager Ivory by Ayola Rizaldy
Evandiary.

HUT Ke-24 Horison Ultima
Gelar Donor Darah & Undang
Anak Yatim
Acara HUT Horison Ultima yang ke 24
dengan tema “We Care”, Hotel Horison Ultima
mengadakan acara Donor Darah, dan
mengundang 24 anak Yatim Piatu untuk
menginap dengan program pengenalan
fasilitas Hotel, Belajar memasak , dan Table
Manner. Acara ini ditandai dengan pemotongan
tumpeng oleh Agam Nugraha Subagdja selaku
President Director PT.Metropolitan Horison
Development (MHD) didampingi oleh Irawan
Sadikin selaku Direktur MHD, Bayu Waskito
selaku VP Business Development Metropolitan
Golden Management (MGM), Benny selaku
General Manager,dan Asep Saepudin selaku
Executive Assistant Manager.

Grand Pasundan
Convention Hotel

Taman Tematik

15 di Bandung

Hotel ibis Bandung Trans Studio membantu
mewujudkan saat bahagia dan harapan
tersebut dengan Wedding Package khusus di
tahun ini. Dalam paket pernikahan yang
eksklusif ini, pasangan pengantin dapat

Taman Vanda

Sebagai wujud kepedulian terhadap
masyarakat yang membutuhkan tranfusi darah,
Grand Pasundan Convention Hotel
bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia
(PMI) Kota Bandung mengadakan kegiatan
Donor Darah pada hari Kamis, (26/2/2016).
Bertempat di Sangkuriang Meeting Room pada
pukul 08.00-13.00. Selain karyawan, donor
darah ini juga diikuti oleh masyarakat umum,
Polsek setempat dan Media Bandung. Acara
berjalan lancar dan berhasil mengumpulkan
sekitar 100 labu darah.

Taman ini tepat
berlokasi di Jalan
Merdeka bawah,
tepatnya di antara
Gedung Bank Indonesia
dan Polrestabes
Bandung. Taman ini
dilengkapi dengan air
mancur. Nama Taman 'Vanda' sendiri
diambil dari salah satu nama jenis
anggrek. Lokasinya dekat dengan Taman
Balai Kota dan Taman Tepian Anak
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idak salah kota Bandung di juluki sebagai
kota Kembang. Pasalnya sejak di pimpin oleh
Ridwan Kamil kota Bandung terus
mempercantik diri dengan membangun tamantaman tematik. Dengan banyaknya taman selain
mengurangi polusi udara juga sebagai alternatif
wisata murah bagi keluarga yang ingin jalan-jalan
tanpa harus mengeluarkan biaya.

2

Taman Pustaka Bunga Cilaki

3

Taman Fotograﬁ
Taman yang berada di jalan Anggrek
ini merupakan wadah untuk komunitas
foto berkumpul. Adapun fasilitas yang
disediakan di sana yakni kelengkapan yang
menunjang kegiatan fotograﬁ, seperti cermin-cermin,
spot foto dan lainnya. Taman ini dilengkapi dengan WiFi
Bandung Juara dan arena bermain anak di sebelah timur.

Hotel Aryaduta
Bandung

4

Pelayanan
Indosat Ooredo Carnival Night
Meluapnya Sungai Citarum mengakibatkan
15 daerah di Kabupaten Bandung terendam
banjir, di antaranya Kecamatan Rancaekek,
Baleendah, dan Dayeuhkolot.
Mobil Klinik Indosat Ooredoo bersama
team relawan BSMI menyediakan pengobatan
gratis bagi korban banjir Bandung Selatan.
Dimotori oleh Sales Area Manager Kab.
Bandung dan Sumedang Widy Wibowo, monik
Indosat Ooredoo menembus genangan air
setinggi 40 cm menuju salah satu titik terparah
banjir yaitu di Desa Citeurep, Dayeh Kolot.
Penentuan lokasi ditentukan bersama tim

T
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Gelar Donor Darah

Monik Gelar Client Gathering

di Bencana Banjir
Bandung Selatan

Oleh Irfan Handono

yang Asik untuk di Kunjungi

Paket Pernikahan Tradisional
di Hotel Ibis Bandung Trans
Studio Bandung
melaksanakan akad nikah terlebih dahulu yang
terletak di atas wedding venue itu sendiri yaitu
Masjid Agung Trans Studio. Paketnya adalah
Ruby Wedding Package (Rp. 150.000++/orang)
Zamrud Wedding Package (Rp. 175.0000++/
orang) Sapphire Wedding Package (Rp.
200.000++/ orang). Periode promo kartu kredit
Bank Mega i dari tanggal 11 Maret sampai 11
April 2016. Dapatkan informasi lengkapnya di
+62 8734 5555.

J ALAN-JALAN
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Untuk mengungkapkan rasa terima kasih
atas kerjasama dan dukungan dari rekan bisnis
d a n v e n d o r, h o t e l A r y a d u t a B a n d u n g
mengadakan Client Gathering, dengan tema
“Carnival Night”, Sabtu (12/3/2016). Lebih dari
200 perwakilan dari agen perjalanan, vendor,
mitra media dan perusahaan lainnya hadir
dalam acara tersebut. Acara ini diadakan di
Swarga Loka The Garden Restaurant dan untuk
mengumumkan bahwa Hotel ini sekarang
dikelola dan dioperasikan oleh Manajemen
Hotel Aryaduta dan namanya menjadi Hotel
Aryaduta Bandung dari sebelumnya bernama
Hotel Grand Hyatt Bandung.
dokter dan relawan BSMI yang sigap untuk
memberikan pelayanan kesehatan yang sangat
dibutuhkan di lokasi banjir tersebut.

www.destinasibandung.co.id

Taman
Jomblo (Pasupati)

Inilah nama taman yang termasuk "fenomenal" di
Kota Bandung. Nama tersebut tercetus karena
taman yang lokasinya berada di kolong jembatan
Pasupati tersebut terdapat single seat atau
bangku yang didesain untuk duduk sendiri. Taman
tersebut banyak didatangi anak-anak muda
Bandung untuk sekadar nongkrong atau berfotofoto.

Taman yang dulunya dikenal taman Cilaki ini, kini lebih
cantik dengan ditanami sekitar bunga dari berbagai
jenis. . Suasana sejuk dan asri membuat banyak orang
betah berlama-lama di tempat ini. Pengunjung taman
harus mengikuti aturan masuk ke taman ini: tidak boleh
bawa makanan, minuman, dan binatang.
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Taman Skate Board

6

Taman Film
Taman ini berlokasi bawah jalan layang
Pasupati, Tamansari, Kecamatan Bandung
Wetan, Kota Bandung. orang penonton.
Sebagai yang pertama di Indonesia, taman ini
dilengkapi dengan teknologi videotron
raksasa berukuran 4x8 meter. Penonton pun
akan dimanjakan dengan sound sistem
berkualitas baik yang didukung daya listrik
33000 watt.

www.destinasibandung.co.id

Taman Skate ini letaknya berada di sebelah Taman
Jomblo. Taman ini digunakan untuk kegiatan
skateboarding. Hampir semua skateboarder di Kota
Bandung berkumpul disini dan menyalurkan hobinya
secara bergantian dari siang hingga malam.
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Taman Musik

HOTELS

Taman Lansia

Taman yang berlokasi di Jalan Belitung
itu diperuntukkan bagi mereka gemar
musik, terutama anak band. Tempat itu
jadi bisa jadi tempat bagi band-band
yang ingin manggung. Jika ingin
membuat pertunjukan musik,
syaratnya pun cukup mudah cukup
koordinasi dan mengajukan perizinan
pada Diskamtam.
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Taman Super Hero
Kini di antara Jalan Bengawan
dan Jalan Anggrek ini ada
Taman Superhero. Patung
superhero yang dipajang di
sana adalah Gatotkaca,
Superman dan Batman. Jadi
cocok banget untuk bawa adik
atau keluarga ke taman ini.
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Taman
Teras Cikapundung

Taman ini sebetulnya bukan hanya "milik" kaum lanjut
usia, siapapun bisa masuk ke taman ini. Taman ini
terletak di Jalan Cisangkuy Bandung dan biasa
digunakan sebagai tempat olahraga maupun rekreasi
keluarga atau hanya ingin duduk santai saja.
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Taman Petpark

Taman kota yang berlokasi di jalan ini dapat
digunakan oleh masyarakat penggemar hewan
peliharaan. Taman ini bukan berarti para pengunjung
harus membawa hewan peliharaan, setiap warga bisa
memanfaatkan fasilitas di taman ini. Namun, bedanya
di taman ini ada penambahan berupa fasilitas yang
diperuntukan bagi hewan peliharaan.

Teras Cikapundung terletak di Sungai Cikapundung,
Babakan Siliwangi. Di Taman Cikapundung ini memiliki
tiga zona wisata, ada air mancur yang mengikuti
alunan lagu. Ada amphiteater yang berfungsi untuk
acara musik. Yang terakhir taman ini juga menjadi
tempat konservasi ikan khas sungai
Cikapundung, selain itu sungainya juga bisa
dipakai tempat untuk rafting yang dikelola
oleh komunitas.
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Taman
Cikapundung
Riverspot

Dengan merujuk gaya penataan
Eropa, Cikapundung River Spot jadi
tempat selﬁe cantik apalagi di
malam hari. Penataan trotoar yang
dilengkapi dengan bangku cantik
dan pot kembang besar terinspirasi
gaya penataan ruang public di

Cannes, Perancis. Di tengah plaza Cikapundung River Spot ada air mancur menarimenari. Saat malam hari, air mancur itu akan menyala dan dihiasi lampu warna-warni
sesuai irama lagu.
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Jembatan Barelang

VIO Cihampelas
Jl. Cihampelas No. 108
Bandung 40116
P: +62 22 820 62 333
F: +62 22 820 62 959
VIO Veteran
Jl. Veteran No. 32
Bandung 40112
P: +62 22 4266 100
F: +62 22 4266 099

Taman
Dewi Sartika

Masih satu kawasan dengan Taman Balaikota,
taman yang satu ini lumayan luas. Ada dekorasi
mirip Stonehedge, ada kembang-kembang aneka
bunga, dan ada juga trotoar yang lebar dan nyaman
untuk berjalan kaki. Atraksi favorit di sini adalah
sungai Cikapayang. Tamannya dirancang untuk
bermain air, tak heran banyak yang nongkrong di sini
dan mencelupkan kakinya ke dalam sungai Cikapayang
yang sudah dibuat dangkal dan aman.

Destinasi Bandung

15

13

Taman
Teras
Balaikota

Eskrimbo Vanila

ZZZ EXPRESS
BACKPACKERS HOSTEL
Paskal Hyper Square D-2
Telp: +62 22 87786212
www.zzzexpress.com
Hotel Grand Paradise
Jl. Tangkuban Perahu No. 50
Lembang - Bandung
Telp : + 62 22 2789177

VIO Westhoﬀ
Jl. Westhoﬀ No. 33
Bandung 40161
P: +62 22 4238 900
F: +62 22 4238 778

Espotongdong

Eskrimbo Coklat

Eskrimbo

Eskrimbo Strawberry

kuriwel-kuriwel dulu dong

Jl. Cisanranten Riung Bandung
(Depan SMA/SMP Plus Al-Ghifari)
eskrimbo

eskrimbo

Grand Pasundan
Convention Hotel
Jl. Peta No. 147 - 149
(Lingkar Selatan) Bandung.
Telp : +62 22 604 3135
Fave Hotel Braga
Jl. Braga No. 99 - 101
Bandung 40111 Indonesia
Telp : +62 22 8446 8222
Fax : + 62 22 8446 8223
www.favehotels.com

The Victoria Luxurious Guesthouse
Jl. Sukaresmi No. 4 - 6
Karang Setra Bandung Utara-Indonesia 40162
Ph: +62 22 2043718
Website: www.the-victoria.com
fb: thevictoria Luxurious Guesthouse
Twitter: @thevictorai_bdg

Specia Hotel and Resto
Jl. Buah Batu No. 31.
Tlp. 022 7333104
V Hotel Residence
Jl. Terusan Sutami III Setrawangi
Ph. 022.2006789-Fax 022.20069
info@vhotelresidence9

Hotel Apartement Harian
untuk Family, Bisnis, Liburan.
Kamar besar untuk 2-5 orang
R. makan, Balcony, mulai 450
rb/hr
Gardu Jati 85 BDG (022)
91220345

Mau Rental Mobil

di Bali

Hubungi Kami

Taman Balai Kota Bandung terletak di dalam
kompleks Balai Kota Bandung. Di taman
menyimpan beberapa patung seperti Patung Dewi
Sartika, salah satu pahlawan wanita Jawa Barat.
Patung Badak,untuk melambangkan binatang khas
Jawa Barat, badak Putih dan Patung Merpati, untuk
memperingati dilepasnya 800 ekor merpati di
taman ini.

Taman Cibeunying
Taman ini pada awalnya
sebenarnya lebih berfungsi
sebagai hutan kota. Waktu
itu taman ini merupakan
bagian dari jalur hijau yang

ada di antara Taman Cilaki dan Taman bengawan. Sekarang taman ini
banyak digunakan sebagai tempat Prawedding maupun tempat
berkumpulnya komunitas fotography.

www.destinasibandung.co.id
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T EKNOLOGI

Asus
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Zen
Ear
Earphone Terjangkau

dengan Suara Memukau
Oleh Hendra Karunia

P

eningkatan kebutuhan perangkat audio
juga meningkat sejalan dengan
menjamurnya perangkat komputasi
mobile untuk kebutuhan komunikasi,
seperti smartphone dan tablet. Ini karena
kenyamanan menggunakan perangkat mobile akan
terasa sempurna ketika pengguna mendayagunakan
semua ﬁtur yang ada, termasuk unsur audio.
“Handset pintar memerlukan ‘teman hidup’
yang akan melengkapi agar perangkat tersebut
semakin fungsional. Misalnya seperti ASUS ZenEar,”
ujar Country Product Group Leader ASUS Indonesia
Juliana Chen.
Dipasarkan dengan harga yang terjangkau, ASUS
ZenEar berbeda dengan earphone pada umumnya.
Untuk menghasilkan suara yang memukau, ia
d i l e n g ka p i d e n g a n t e k n o l og i y a n g m a m p u
mengurangi suara (noise) yang justru terjadi di

dalam earphone. Teknologi tersebut disebut dengan
Damping Sytem.
Teknologi Damping System akan berperan untuk
melakukan peredaman suara yang berkeliaran di
dalam ruang spiral (chamber diaphragm) di dalam
headset. Untuk dapat melakukannya, digunakan
bahan peredam khusus yang efektif menyerap suara
yang terpantul guna mengurangi distorsi dan
memberikan pengalaman serta detail audio yang
fokus dan jernih.
Anda bisa menggunakan earphone ini untuk
menjawab panggilan telefon. Keberadaan mic
tersebut juga relatif sejajar dengan mulut pengguna.
Dengan demikian, apabila ada panggilan masuk ke
smartphone, pengguna dapat langsung
menjawabnya dengan cepat dan nyaman.
Pada bagian microfon tersebut juga sekaligus
terdapat tombol untuk mengatur panggilan. Ketika

ada panggilan masuk, Anda dapat mengangkatnya
dengan menekan tombol tersebut satu kali.
Sedangkan bila ingin memutuskan telefon, dapat
dilakukan dengan cara menekan tombol tersebut
dalam durasi waktu yang lebih lama.
Selain itu, apabila Anda ingin melakukan mute
call, Anda hanya perlu menekan tombol tersebut
sekali saat panggilan berlangsung.
Tombol pada ZenEar juga dapat dipergunakan
untuk mengganti lagu ketika sedang memutar musik.
Caranya, untuk berpindah ke next song, Anda dapat
menekan tombol tersebut dengan cepat sebanyak
dua kali. Sedangkan untuk menghentikan musik,
tinggal menekan satu kali.
Di Indonesia, ASUS ZenEar dipasarkan di harga
Rp139.000.

Pemesanan bisa menghubungi 0813-2197-7954

Polytron

Media Online Terperdaya

Luncurkan AC
Neuva Ice,

ilegal
click

dot

Hemat Listrik
dan Cepat Dingin

“ JANGAN DIBACA KETIKA SHALAT ”
www.ilegal.click

piktip & ispiratip

Oleh Hendra Karunia

P

olytron kembali mempersembahkan
rangkaian produk baru Air Conditioner (AC)
dengan ﬁtur yang sesuai dengan kebutuhan
konsumen Indonesia. Menurut Product Manager
Home Appliances Polytron, Albert Fleming, produk
terbaru Air Conditioner dari Polytron ini memiliki
teknologi berbeda dengan AC pada umumnya.
“Diberi nama Polytron Neuva Ice karena AC ini
memiliki kelebihan pendinginan yang super cepat.
Teknologi Fastest Cooling dipastikan mampu
mencapai suhu 18 °C dalam waktu 7 menit, hal ini
tentunya didukung oleh teknologi High Eﬃciency
Cooling Engine. Proses pendinginan yang ekstrim
dan cepat dengan kemampuan 40% lebih cepat dari
AC biasa,”ujar Albert di acara peluncuran produk AC
yang berlokasi di Djakarta Theatre jalan MH. Thamrin
Jakarta, Selasa (1/3/2016).
Energy saving tidak sama dengan Low Watt.
Polytron mengusung produk dengan ﬁtur Energy
Saving dengan tingkat eﬁsiensi sangat tinggi dimana
ini adalah point penting keunggulan dari ACPolytron
Neuva Ice. Telah melalui proses pengujian yang
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dilakukan di ruang khusus (chamber)yang terbukti
mampu menghemat hingga 200% dibandingkan
dengan ACLow Watt merk lain.
Lebih lanjut Albert mengatakan, Banyaknya
rumah dengan kapasitas daya terbatas di Indonesia
berkaitan dengan distribusi listrik dari PLN, juga
menjadi salah satu kendala bagi sebagian konsumen
yang akhirnya memilih Low Watt meskipun banyak
orang yang sudah mengerti bahwa pendinginannya
lebih lama dan tidak maksimal.
“Sebagai contoh, jika waktu yang dibutuhkan
untuk mencapai temperatur yang kita inginkan lama,
maka biaya energi (kWh) yang harus kita bayar juga
akan mahal, meskipun watt dari AC
rendah,”ungkapnya.

Menurut Albert, Soft Start adalah teknologi yang
dihadirkan sebagai salah satu ﬁtur unggulan yang
ditawarkan oleh Polytron Neuva Ice, dimana Polytron
menjamin bahwa AC akan berjalan dengan baik
walaupun daya listrik dirumah hanya 450 watt.
Sementara itu Public Relations Polytron Shasa
Eva Marisah mengatakan, Walau lambat namun pasti,
Polytron tiap tahunnya mengalami kenaikan.
“tentunya hal ini harus diimbangi dengan pelayanan
dan produk yang prima,”ujarnya.
Untuk Harga produknya Polytron memberikan
harga ukuran 0,5 PK di kisaran Rp.2,8 jutaan, untuk
ukuran 1 PK di kisaran Rp. 3,1 jutaan, Harga untuk
ukuran 1,5 PK kisaran Rp.3,7 jutaan ,dan harga untuk
ukuran 2 PK kisaran Rp.4,9 jutaan.

www.destinasibandung.co.id
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KOMUNITAS
Journey With

Destinasi Bandung

Sababay

Charity Bersama

Wine
Kini Hadir di

Our Wish Community
Oleh Herlambang Septiawan

B

erawal dari pecinta mobil
Toyota Wish, komunitas mobil
Toyota Wish yang lebih di
kenal dengan Our Wish Community
mengadakan silahturahmi pertama
yang di lakukan antar Chapter
Jabotabek dan Jawa Barat yang di
laksanakan di Cafe Selasar Sunaryo
Dago Bandung, Sabtu (27/2/2016).
Selain Silahturahmi antar anggota,
Our Wish Community kembali
melakukan kegiatan yang bersifat
sosial dan bertajuk “Journey with ”. Visi
dan misi dari kegiatan ini adalah
berbagi kebahagiaan terhadap sesama
di beberapa area dan dikemas dengan
touring yang tertib dan fun.
Menurut pembina dari komunitas
Our Wish Community, Yusuf Wibisono,
komunitas mobil selama ini terlalu
mainstream yakni mengadakan touring,
tukar Spare part, tapi kalau di Our Wish

18 D tinasi Bandung

| Maret - April 2016

KULINER

Destinasi Bandung

Kota Bandung
Oleh Hendra Karunia

Community lebih ke Out of the box
dengan melakukan charity yang di
harapkan bermanfaat bagi saudarasaudara yang membutuhkan.
“Di Jabotabek kita rutin
mengadakan acara ini setiap bulan.
Harapan kedepannya semoga
komunitas ini semakin besar dan solid.
Otomatis semakin banyak manfaat
yang kita diberikan kepada sesama
terutama kepada teman-teman yang
lebih membutuhkan seperti pertukaran

spare part. Bukan hanya memberikan
santunan atau donasi terhadap panti
a s u h a n b a h ka n ka m i m e l a k u ka n
kegiatan-kegitan yang bersifat CSR
yang lebih nasionaL,”ujar Yusuf.
Toyota Wish merupakan salah satu
MPV yang didatangkan secara built up
di Indonesia. Populasinya cukup langka
dan menurut data importir jumlah yang
beredar di Indonesia tidak sampai
1.500 unit. Menyadari hal tersebut,
beberapa pecinta Toyota

www.destinasibandung.co.id

B

agi anda penikmat Sababay Winery di kota
Bandung sekarang tidak perlu jauh-jauh
datang ke Bali. Sababay Wine yang
merupakan wine asli Indonesia asal pulau
Bali kini telah dapat dinikmati para pecinta wine kota
Bandung.
Pasalnya The Peak Connoisseurs yang belokasi
di Bandung kini menjadi distributor Sababay wine
asal Bali dengan menanda tangani kerjasama dengan
pihak Sababay Wine.
Turut hadir dalam acara ini, Chairman Sababay
Winery Mulyati Gozali, CEO Sababay Winery Evy
Gozali, Owner The Peak Connoisseurs Eddy Sugiri,
Marketing Director Sababay Winery Manpalagupta
Sitorus, dan National Sales Manager Sababay Winery
Limi Mulya Hasan.
“Saat ini kebutuhan wine di Bali mencapai 21
juta botol per tahun,” kata Chairman Sababay Winery
Mulyati Gozali dalam sesi Press Conference, “Namun

www.destinasibandung.co.id

sebanyak 95 persen merupakan wine impor,”
ujarnya Rabu, (24/2/2016), di Four Point by Sheraton
jalan Ir.H.Juanda Bandung.
“Produk – produk Sababay Winery yang telah
meraih beberapa penghargaan internasional
diantaranya Sababay Moscato d’Bali, Sababay
Ludisia, Sababay Reserve Red, Sababay White Velvet,
dan Sababay Pink Blossom,” kata CEO Sababay
Winery Evy Gozali.
Marketing Director Sababay Winery
Manpalagupta Sitorus mengatakan, Sababay Winery
memiliki visi menjadi winery lokal terbaik di Asia
Tenggara, “Fasilitas produksi Sababay berstandar
internasional, dan dilengkapi peralatan pengolahan

anggur tercanggih dari Prancis,” katanya.
Sementara itu Owner The Peak Connoisseurs
Eddy Sugiri mengatakan, saat ini wine asal Indonesia
sudah mulai disukai, “Saya sebagai distributor wine
sudah lama ingin bekerjasama dengan Sababay
Winery, dan akhirnya cita-cita kami yang utama
dapat terwujud,” ungkapnya.
“Dengan MoU antara The Peak Connoisseurs dan
Sababay Winery, menandakan hadirnya wine lokal
S a b a b a y d i ko t a B a n d u n g . T h e Pe a k a k a n
menempatkan Sababay di titik pelayanan di kota
Bandung dan kota-kota besar lainnya yang ada dalam
cakupan The Peak Connoisseurs.
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J Hotel Medan
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Destinasi Bandung

Berganti Brand
Menjadi

7 Days Premuim
dari Plateno Group
Oleh Hendra Karunia

B

rand 7 Days dari Plateno Grup menyambut
keluarga barunya dengan bergabungnya 7
Days Premium Medan. J Hotel Medan
menandangani perjanjian manajemen
dengan Plateno Group untuk melakukan re-branding
dengan menggunakan brand 7 Days Premium pada
akhir Februari lalu. Hotel dengan 65 kamar ini akan
menjalani perbaikan dan proses rebranding yang
diperkirakan akan selesai pada akhir April 2016.
Terletak di jantung kota Medan di Jalan Waringin,
lokasi yang mudah dengan 15 menit berjalan kaki ke
pasar tradisional, dan 10 menit berkendara ke
Merdeka Walk , pasar malam kuliner paling trendi di
kota medan.
7 Days Premium adalah hotel dengan konsep
“terjangkau” diperuntukan bagi para tamu bergaya
hidup modern yang menawarkan pengalaman
menginap menyenangkan, simple dan praktis .
Di Cina, 7 Days sudah mempunyai 2800 hotel
yang beroperasi dan dalam tahap pembangunan. J
Hotel Medan akan menjadi Hotel 7 Days Premium
kedua di Indonesia setelah 7 Days Premium pertama
di Kuta Bali buka tahun lalu.

Nikmati Paket
Menginap Hemat di
Hotel Neo Dipatiukur
Bandung

Kopinamana

H

Oleh Herlambang Septiawan
otel Neo Dipati Ukur Bandung kali ini
memberikan penawaran kembali untuk
Paket Menginap Hemat. Paket ini
khusus dibuat untuk memanjakan tamu
/ pelanggannya yang menginap dalam jangka waktu
yang cukup lama. Tidak hanya dengan harga yang
ekonomis tetapi berbagai fasilitas serta kenyamanan
ditawarkan lebih bagi anda yang mempunyai
kegiatan di kota Bandung dalam kurun waktu 14 hari
berturut – turut. Berlaku sampai dengan akhir tahun
2016, Paket menginap hemat ini di publikasikan
kesemua lini di seluruh kota Bandung & sekitarnya
hingga ke luar provinsi Jawa Barat.
“LONG STAY PACKAGE“ ditawarkan dengan harga
Rp. 6.200.000 nett. Satu paket harga dengan fasilitas
menginap di KAMAR TIPE SUPERIOR sudah termasuk
sarapan pagi untuk 1 orang selama 14 hari menginap
( 2 minggu ). Untuk layanan laundry pun diberikan
secara GRATIS yaitu 2 jenis pakaian setiap hari
sehingga memudahkan bagi tamu memenuhi
kebutuhan pakaian bersihnya setiap hari.
Akses Internet sampai dengan 100 MBPS sangat
memberikan manfaat lebih bagi tamu khususnya
dalam mengerjakan berbagai kegiatan bisnis, kantor
maupun lainnya dan hotel pun memberikan
potongan harga untuk setiap konsumsi makanan dan
minuman sebesar 10% setiap kali makan & minum
direstoran maupun layanan antar ke kamar (
minimum konsumsi Rp. 100.000 nett ).
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kopi haus

Fasilitas kamar di hotel Neo Dipatiukur ini pun
sangat lengkap, dengan luas kamar 21 meter persegi
setiap kamarnya dilengkapi berbagai kelengkapan
seperti, 68 saluran televisi nasional & internasional,
lemari pendingin, alat pembuat teh & kopi, AC, Safety
Box, telepon dan kamar mandi yang luas dengan
fasilitas air panas.
"Kami ingin memberikan kenyamanan kepada
tamu dengan fasilitas dan layanan kami akan tetapi
tamu akan merasakan berbagai perbedaan selama
berada di hotel, selain paket harga kamar yang
e ko n o m i s j u g a t a m u d a p a t d e n g a n m u d a h
mengakses tempat – tempat wisata belanja maupun
hiburan di Kota Bandung," ujar Finna Yudharisman,
Sales Executive – NEO Dipatiukur Bandung.

Bagi tamu yang memilih paket ini pun akan
mendapatkan minuman & makanan selamat datang
plus GRATIS penjemputan dari stasiun maupun
bandar udara pungkasnya.
Bagi anda yang ingin mengetahui berbagai
penawaran hotel ini, datang langsung kehotel NEO
Dipatiukur Bandung yang berlokasi di Jl. Dipatiukur
no. 72 – 74 Bandung atau dapat menghubungi 022 –
82526166 / AYU (0822-2761-5005) & FINNA (08128968-6466) untuk informasi dan pemesanan. Anda
pun dapat mengetahui berbagai penawaran menarik
dari hotel ini seperti promo arisan, ulang tahun,
gathering dan lain – lain dengan bergabung / follow
facebook ( Hotel Neo Dipatiukur ), Instagram ( @ neo
_ dipatiukur ) dan twitter ( @ NeoDipatiukur ).

www.destinasibandung.co.id

Tempat minum kopi manusia perkasa

Mang

Jl. Raya Cibiru [dekat hotel Cibiru Endah]

meser

Pesanlah
“
Sebelum Dipesankan
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Lezatnya
Baso Tahu
Shi Cha Cikawa
Oleh Herlambang Septiawan

b

erbicara tentang kuliner, kota Bandung
memang juaranya. Mulai dari restoran
mewah sampai tempat makan di pinggir
jalan. Untuk kamu penyuka baso tahu,
wajib di coba nih baso tahu Shinchan yang beralamat
di jalan Cikawao tepatnya di toko jual-beli mobil
bekas.
Menurut sang pemilik, Agung Wibisana, dirinya
berhenti bekerja dari sebuah pabrik dan diapun
memutuskan untuk berwira usaha berjualan
makanan. Sudah banyak jenis makanan yang dicoba
tetapi terus gagal. Ketika mencoba peruntungan
dengan usaha baso tahu dewi fortuna langsung
hinggap di usaha barunya tersebut.
Nama baso tahu Sin Chan ternyata memiliki cerit
sendiri karena Agung sempat tidak sempat
memberikan nama usaha barunya tersebut. Nama
Sin Chan sendiri ternyata di berikan oleh salah satu
pelanggannya.
Baso tahu Sin Chan mempunyai enam jenis baso
tahu diantaranya siomay, tahu putih, tahu goreng,
paria (pare), kol, dan telur. Rasanya siomaynya sangat
empuk dan aroma ikannya sangat terasa sehingga

Roemah Enak Enak

Javanese
Art
Culture
Persembahan Aas Riyanti
Oleh Hendra Karunia

B

membuat kamu ingin terus mengunyah kudapan
yang satu ini. Bumbu kacangnya sangat terasa pedas ,
jadi tidak perlu di tambah sambal. Lebih nikmat lagi
kalau di tambah dengan kecap, kerupuk dan perasan
jeruk limau.
Untuk satu buahnya baso tahu Sin Chan di hargai
Rp. 2.500 , buka dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore.
Baso Tahu Sin chan , jalan Cikawao no. 43 dan
Pujasera Buah Batu jalan Buah Batu no.147

Oleh Hendra Karunia

Untuk Kamu yang Kangen Masakan Rumah

U

ntuk kamu yang kangen dengan masakan
rumah atau yang sudah lama tidak
merasakan masakan rumah cobain deh
datang ke Rumah makan Roemah Enak-Enak. Disini
kamu serasa makan di rumah sendiri , karena selain
beragamnya menu masakan, suasana rumah makan
di sini juga sangat nyaman dan homy.
Roemah Enak-Enak yang berdiri sejak tahun
2011 ini menyajikan hampir 50 jenis masakan
Indonesia di luar minumannya. Menurut General
Manager Roemah Enak-Enak Dewi Anugrahati, menu
andalan di rumah makan ini adalah Gulai Salai Ikan
dari Sumatera dan Galantin Solo.
"Gulai ikan salai adalah masakan khas dari
Sumatera tepatnya dari Pekanbaru dan Medan. Ikan
Salai itu adalah ikan yang diasap bisa dari ikan
baung, ikan lele. Yang kita pakai adalah ikan baung,
yang uniknya yang kita pakai bumbu gulai pedes dan
ada asemnya juga , jadi pas banget pakai nasi
hangat,”ujarnya.
Untuk kamu yang tidak suka pedas ada Galantin
Solo semacam Steaknya Indonesia . Menu utamanya
ada dari rolade daging. Perpaduan dari daging sapi
dan daging ayam. Sebetulnya akulturasi dari budaya
Indonesia dan Belanda pada jaman dahulu.
Ada lagi makanan andalan dari rumah makan ini
adalah Sapi Kronyos . Sapi kronyos itu daging sapi
dua slices di siram dengan saus pedas gurih.
Sambelnya dari cabe rawit di kasih bumbu-bumbu
lagi ada bawang dan bumbu rahasia lainnya. Kenapa
di bilang kronyos karena sambelnya di siram dengan
minyak panas otomatis bunyi nyes-nyes.
Selain itu di rumah makan ini juga menyediakan
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nasi tumpeng, karena banyak pengunjung yang suka
mengadakan syukuran sehingga kita menyediakan
paket nasi tumpeng ini untuk 10 porsi dengan harga
sekitar Rp.300 ribuan, sudah komplit.
Selain itu ada juga menu rawon, lotek,dan
karedok, rendang, nasi timbel, Ada juga cemilan
seperti empek-empek palembang, lumpia basah,
pisang aroma, panggung goreng sejenis nachos dan
kerupuk banjur.
Untuk kamu yang ingin breakfast, dirumah
makan ini juga ada loh. Mulainya dari Jam 7 pagi
sampai dengan pukul 10 pagi. Ada menu breakfast
seperti nasi bantal, lontong padang, bubur ayam, roti
bakar, kupat tahu, nasi goreng kampung, nasi goreng

usana pengantin dan Make up atau tata
rias pengantin merupakan satu kesatuan
dari suatu rangkaian pesta pernikahan. Di
era modern ini minat para calon pengantin
untuk menggunakan busana pengantin dan tata rias
pengantin tradisional masih sangat tinggi. Hal
tersebut terlihat saat Fashion Show atau pagelaran
busana pengantin tradisional oleh Aas Riyanti
Profesional Make Up Artist, pada Lanovia The
Traditional Wedding Exhibition 2016 di Trans Luxury
Hotel Bandung Jumat (11/3/2016).
Mengusung tema 'Javanese Art Culture' , dalam
fashion show tersebut Aas Riyanti menampilkan 6
jenis busana pengantin tradisional adat Jawa. Yakni
dari daerah Jawa Barat, Yogyakarta dan Solo dengan
menampilkan dua pakaian adat masing - masing
daerah.
Aas Riyanti tetap mempertahankan pakem rias
pengantin tradisional khususnya dari tanah jawa
dengan tidak merubah bentuk atau masih asli dari
sananya

Alamat Roem
ah Enak-Enak
Cafe
Jalan Cihap
it no.33 Ban
dung
No Telpon :
022-72111
19
Facebook :
Roemah En
ak
En
ak
Twitter : @
RoemahEnak
Enak
Instagram:
roemahenak
enak_bdg

ayam di kasih harga paket mulai dari Rp. 25 ribuan
sudah plus minum. Minumnya bisa dipilih mau pakai
teh poci atau kopi, mineral water atau Jus.
Untuk minumannya sendiri ada wedang teh
secang, nyehatin banget kalau badan pegel atau
masuk angin pas banget minuman ini dibuat ada kayu
secang, daun mint, jahe, gula merah, kayu manis, teh
sehingga badan menjadi lebih rileks.
Roemah Enak-Enak Cafe memiliki Kapasitas bisa
sampai 150 tempat duduk dan bisa di pakai untuk
wedding, lamaran, ulang tahun, arisan, reunian,
gathering komunitas, foto prewedding. Jam
operasional mulai dari jam 07.00 pagi- 22.00 malam.
Harga makanan mulai dari Rp. 10 ribuan

www.destinasibandung.co.id
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PAMERAN

Destinasi Bandung

HUT Ke-6,
Aston Primera
Pasteur
Resmikan Cham Khaw

Thailand Restaurant
Oleh Hendra Karunia

B

ertepatan dengan rangkaian perayaan hari
jadi Aston Primera Pasteur yang ke-6, hotel
yang berlokasi di jalan Pasteur ini juga
meresmikan Cham Khaw Thailand
Restaurant, Sabtu (5/3/2016). Sebelum meresmikan
restoran barunya, rangkaian acara ulang tahun
tersebut di mulai dengan konvoi bersama para staﬀ
Aston Primera Pasteur dan beberapa mobil Land
Rover yang mengitari jalan protokol kota Bandung. Di
lanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan
pelepasan balon bersama para tamu, dengan
mengusung tema Gorgeous of Aston Primera
Pasteur.
Mengusung keragaman kuliner dari negeri gajah
putih, Cham Khaw Restaurant menyajikan pilihan
menu yang beragam mulai dari makanan pembuka
seperti Miang Kham (Lettuce leaf Cup), Tod man Pla
(Thai Fish Cake), Po Piah Tod (Fried Spring Roll) di
ikuti dengan makanan utama seperti Tom Yam Goong
( Spicy Prawn Soup With Lemon Grass), Tom Ka Gai
(Thai Chicken Soup With Coconut Milk), Pla Tom
Klong (Chicken In Tick Red Curry), Gaeng garee
Goong (Prawn In Yellow ), Nau Phadprick (Stir Fried
Beef With Dried Chili) dan ditutup dengan hidangan
manis khas Thailand seperti Red Soya Bean in Sweet

Kemeriahan Pameran
Pernikahan Tradisional Lanovia

Coconut Sauce (Tua Dam) dan Iced Melon in Coconut
Milk (Dang -tie Gati).
Menurut General Manager Aston Primera
Pasteur Teddy Patrick, alasan pihaknya membuka
restoran Thailand karena untuk menambah wawasan
makanan yang ada di Bandung. Selain itu di Bandung
restoran dengan menu ciri khas Thailand belum
banyak.
“Kita merupakan salah satu hotel pertama di
Bandung yang membuka restoran Thailand. Kita
berusaha taste (rasa) sama dengan yang original.
Dari sisi harga pun cukup terjangkau di kisaran Rp.30
ribu- Rp.50 ribu,”ujar Teddy.

The Papandayan
Hotel Bandung

L

anovia sukses menggelar acara pameran
pernikahan tradisional dengan tema
'Kemilau Manikam Nusantara' di Trans
Convention Centre The Trans Luxury Hotel
Bandung jalan Gatot Subroto Kota Bandung , JumatSabtu- Minggu (11-12-13/3/2016).
Acara tersebut di resmikan oleh Ibu Walikota
Bandung Atalia Kamil yang di dampingi dari pihak
Lanovia Hanna Shoﬁa dan General Manager Trans
Luxury
Hotel.
Oleh
Hendra Karunia
Acara yang di ikuti sekitar 100 tenant ini pada
hari pertama di isi dengan demo Make Up oleh
Suryakarya, Susanti Wang, Dewitian Make Up Artis.
Selain itu ada Talk Show dan fashion show dari
desainer kenamaan Indonesia seperti Aas Riyanti.
Mereka menghadirkan busana pengantin adat serta
busana yang diperuntukkan untuk pengguna hijab.
Sementara itu pada hari kedua pameran di isi
dengan demo Make Up pengantin hijab modern oleh
Rini Yuliani dan Fashion Show oleh Egi Naumi dan Ine
Wedding. Ada juga lomba Make Up Modiﬁkasi dan
pengumuman pemenang lomba Make Up Modiﬁkasi.
Pada hari terakhir pameran ada lomba kolaborasi
dan fashion Show oleh Rosi Marselina dan Dindin
Nurdiansyah. Selain itu ada Demo Make Up oleh
Amba SIP dan Belva.
Ada beragam hadiah yang dihadirkan bagi calon
pengantin yang melakukan transaksi selama
pameran berlangsung. Yakni mendapatkan cashback
tanpa diundi, makeup, busana pengantin serta bed
set yang diberikan secara cuma-cuma. Tidak hanya
itu saja, ada pula paket bulan madu ke Bali gratis
selama tiga hari dua malam.

Kenalkan Menu Baru
Ala Chef Denny
Gunawan
Oleh Hendra Karunia

T

he Papandayan Hotel Bandung kembali
memperkenalkan menu barunya yang
berbeda dan unik di Cantigi Wine & Dine
Restaurant. Dengan mengembangkan

menu baru ala carte dan set menu berkualitas sajian
chef de Cuisine, Denny Gunawan, di Cantigi Wine &
Dine Hotel The Papandayan jalan Gatot Subroto
Bandung, Jumat (12/3/2016).
Dalam kesempatan tersebut Chef Denny
menyajikan plating guidance makanan pembuka
yang mengundang selera. Disamping itu, The Art of
Cuisine memberi alternatif memadukan makanan
ala Cantigi Wine & Dine yakni dengan minum wine
Sababay yang berasal dari Bali. Sajian makanan
Indonesia dipadukan dengan wine yang
bekerjasama dengan The Peak Connoisseurs yang
membuat selera makan semakin tinggi.
Setelah itu disajikan kepada tamu undangan menu
Tuna “Tataki” Seasoned yang dibumbui garam Bali
cocok disandingkan dengan wine Pink Blossom dari
wine Sababay. Ada juga “Sup Kepiting” seafood
disajikan dengan wine Moscato d’Bali juga dari wine
Sababay. Selain itu ada “Gepuk” slow cook
marinated wagyu 9+ ditemani dengan wine Black
Velvet. Ada juga Pan Seared Salmon disajikan
dengan wine Pink Blassom yang memiliki rasa buah
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cerry dan raspberry dan “Colenak” fermented
cassava”panna cotta” sebagai makanan penutup
cocok disadingkan dengan wine Ludisia.
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Destinasi Bandung

INFO KOTA
Dinas Pemadam Kebakaran

Destinasi Bandung
022-113 / 022-7207113

PMI
PMI Daerah Jawa Barat
Informasi & Layanan Transfusi darah

022-2500095
022-4207051, 4207052

022-4213858
Siaga P3K dan Layanan Bencana
Cabang Kabupaten Bandung di Soreang 022-5891313

Citylink Tambah Rute Baru dan Frekuensi Penerbangan
Oleh Herlambang Septiawan
ke Pekanbaru

M

engawali 2016, maskapai berbiaya
murah (LCC) Citilink Indonesia telah
menunjukkan strategi ekspansi dan
meneruskan merajut konektivitas
Nusantara dengan membuka rute baru dan
menambah sejumlah frekuensi yang akan mulai
berlangsung sejak 3 Maret.
Direktur Komersial Citilink Indonesia Hans
Nugroho di Pekanbaru, Kamis (3/3) mengatakan, ada
tiga rute penerbangan baru yang dianggap
menguntungkan yaitu Kualanamu– Banda Aceh,
Pekanbaru – Kualanamu dan Pekanbaru – Bandung.
“ Pe l u a n g r u t e b a r u i n i d i a m b i l k a re n a
melengkapi penerbangan berjadwal Citilink yang
sebelumnya sudah menghubungkan kota-kota besar
antar pulau di Sumatra dan Jawa. Pesawat ke-37
telah datang pada 26 Februari lalu untuk melengkapi
rute-rute baru Citilink,” tuturnya dalam sambutan
saat inagurasi penerbangan.
Saat ini dengan penambahan rute dan frekuensi
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untuk Pekanbaru, penerbangan Citilink Indonesia
adalah menjadi sebanyak total 8 frekuensi
penerbangan sehari dan meliputi 6 kota yaitu Jakarta
– Pekanbaru (duakaliPP), Batam – Pekanbaru
(duakaliPP), Yogyakarta – Pekanbaru (satukaliPP),
Bandung – Pekanbaru (satu kali PP), Medan –
Pekanbaru (satukaliPP), Surabaya – Pekanbaru (satu
kali PP).
“Kami pilih membuka rute baru dan menambah
beberapa frekuensi terbang di Pekanbaru mengingat
Pekanbaru memiliki letak geograﬁs yang strategis.
S e b a g a i i b u ko t a P rov i n s i R i a u , Pe k a n b a r u
berkembang secara bisnis namun juga sekaligus jadi
tujuan wisata MICE yang menarik karena
menawarkan sejumlah objek wisata sejarah budaya,”
kata Hans Nugroho.
R i a u y a n g d i ke n a l j u g a s e b a g a i p u s a t
kebudayaan Melayu, memiliki wisata alam serta
ekowisata potensial yang sedang giat
dikembangkan. Berdasarkan data Badan Pusat

Statistik, faktor pertumbuhan pada sektor non-migas
di daerah ini meningkat secara pesat seiring dengan
perbaikan infrastruktur, yang menghasilkan
menggairahkan ekonomi khususnya dalam bidang
industri jasa dan pariwisata.
Hans menegaskan, pembukaan rute baru ini
merupakan langkah ekspansi Citilink setelah
berhasil meraup keuntungan dalam setiap kuartal
tahun lalu, dan juga diharapkan penambahan rute
dapat mendukung Pemerintah mencapai target
angka kunjungan wisata tahun 2016 ini yang
ditetapkan 272 juta wisatawan, di antaranya 260 juta
wisatawan nusantara.
Pada 2015 Citilink Indonesia telah melayani
lebih dari 50 rute domestik ke 25 kota dengan
armada pesawat berbadan sempit Airbus A320 yang
berjumlah 36 pesawat. Tahun 2016 anak perusahaan
Garuda Indonesia ini akanmenambah armada
pesawatnya dengan delapan pesawat jenis yang
sama.

www.destinasibandung.co.id

Ambulance

022-118

CALL CENTER PLN

022-123

Pelayanan Gangguan PDAM
Kantor PDAM Kota Bandung
Pelayanan Gangguan Aliran Air
Pelayanan/Informasi Pencatatan Meter
Informasi Tagihan Rekening Air

022-2509030, 2509032
022-2509031
022-2512620
022-5309999

POLISI
Polda Jabar
Brimob Polda Jabar
Polrestabes Bandung
Polres Kota Cimahi
Polres Kabupaten Bandung

022-7800166, 7804777
022-7795 787
022-4203500, 4244444
022-6652095, 6640444
022-85871965

TAKSI
Blue Bird Taxi
Alamat: Jl. Terusan Buah Batu . Telp: 022-756-1234
Alamat: Jl. Cipagalo . Telp: (+62-22) 756-0600
Gemah Ripah
Alamat: Jl. Gudang Selatan No. 22. Telp 022-4217070

AA Taxi
022-60887777

Cipaganti
Alamat: Jl. Pasteur. Telp 022-700 70 000

Taxi Rina Rini
022-705 11111

www.destinasibandung.co.id

RUMAH SAKIT
RSUP Hasan Sadikin
- Instalasi Gawat Darurat
- Paviliun Parahyangan
- Paviliun Anggrek

022-2034953-55
022-2551198, 2551191
022-2031440, 2035986
022-2034545

RSUD Ujung Berung (C) Kota Bandung
RSUD Astana Anyar
RSU Sartika Asih
RSU Advent
RSU Santo Borromeus
RSU Santo Yusuf
RSU Muhammadiyah
RSU Al-Islam
RSU Pindad
RSUD Cibabat Cimahi
RSUD Soreang (C)
RSUD Majalaya (C)
RSU Lanud Sulaiman
RSU Al-Ichsan
RSU Rajawali
RSU Limijati
RS Dustira Cimahi
RSU Kebonjati
RS Cahya Kawaluyan
RSU Bungsu
RSU Immanuel
RS Mata Cicendo
RS Bedah Halmahera
RS Paru Dr. H.A Rotinsulu
RS Bina Sehat
RS Santosa
RS Ibu & Anak Pasteur
RS Melinda
RS AMC
RS Hermina Arcamanik

022-7800017, 7811794
022-5201139
022-5229544
022-2034386-9
022-2552000
022-7208172
022-7301062, 7312167
022-7562046, 7565588
022-7321964
022-6652025
022-5896590
022-5950035
022-5409608
022-5940872, 5941719
022-6011913, 6031087
022-420770
022-6633967
022-6140658
022-6803700, 6803701
022-4231550, 4217371
022-5201656, 5201051
022-4231281
022-4206061
022-2034446
022-5207964
022-4248222
022-6072525, 60804422
022-4222788
022-7781630
022-87242525
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