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atau sosis bakar.

Untuk kamu yang ingin berfoto dengan pakaian 

t r a d i s i o n a l  E r o p a ,  p e n g e l o l a  j u g a  s u d a h 

menyiapkannya buat kamu, cukup bayar sewa 

seharga Rp.50.000 per dua jam, kamu bisa 

menambah kesan Eropa di foto-fotomu. Farm house 

ini sudah dilengkapi dengan banyak fasilitas yang 

dijamin gak akan buat liburanmu garing, selain 

dilengkapi spot foto yang indah kamu juga bisa 

menuntaskan rasa laparmu di restoran yang 

bertebaran di sekitar lokasi farm house. Sudah 

siapkah kamu untuk berkunjung ke Farm House?

3. Grafika Cikole Lembang.

Masih di sekitar kawasan Lembang. Tempat 

wisata Grafika Cikole Lembang sangat cocok buat 

kamu yang ingin melakukan aktifitas outbond. Lokasi 

ini juga sangat potensial untuk foto prewedding. 

Berlokasi di Jl. Raya Tangkuban Perahu Km 8, Desa 

Cikole Kec Lembang, Kab Bandung Barat.

Selain menyediakan fasilitas outbond, tempat 

wisata ini juga menyiapkan penginapan seperti 

hotel, pondok wisata, bahkan camping ground. Kalau 

kamu tertarik untuk bermalam di lokasi ini, kamu 

tinggal pilih mau nginap di hotel, pondok wisata, 

atau camping ground tapi sebaiknya kamu mencoba 

merasakan sensasi camping deh.

Cuma bayar Rp. 400.000 kamu sudah siap 

camping, gak usah mikirin tenda, kasur, sleeping bag 

karena pengelola yang baik hati, sudah menyiapkan 

fasilitas itu untuk kamu. Kalau kamu ingin 

menambah kenikmatan campingmu dengan 

membuat api unggun, pengelola juga sudah 

menyiapkan satu ikat kayu bakar.

4. The Lodge Earthbound Cibodas Lembang.

Di kawasan Bandung utara terdapat destinasi 

wisata The Lodge Earthbound Adventure Park. Lokasi 

wisata pegunungan Bandung ini sungguh indah 

dengan kehijauan pohon-pohon pinus dan yang 

pastinya pengunjung bisa menghirup udara yang 

jauh dari pencemaran.  Tempat ini kini menjadi 

tujuan wisata yang banyak dikunjungi sebagai 

tempat refreshing sekaligus memotret keindahan 

bentangan alam pegunungan. Kamu bisa berfoto di 

ketinggian dengan pemandangan pepohonan hijau. 

Di sini pun ada aliran sungai yang airnya khas 

pegunungan, jernih alami.

The Lodge Earthbound Adventure Park terdapat 

fasilitas lengkap bagi kamu yang ingin menjajal 

wisata di sini. Tempat yang juga dikenal dengan "The 

Lodge Cibodas" terdapat fasilitas outbound (flying 

fox, trekking, fun games, camping, dll.

Di  s ini  pun,  pengunjung bisa mencoba 

tunggangan kuda, memberi makan kelinci, melukis, 

bersepeda, petualangan untuk anak, fasilitas 

enjelajahi  dest inasi  wisata  di 

kawasan  Bandung memang tidak 

habisnya. Tidak salah memang 

Bandung di juluki sebagai Paris Van 

Javanya Indonesia, karena keindahan alamnya 

maupun keramahan penduduknya. Beberapa tempat 

wisata di Bandung kerap menjadi buruan para 

wisatawan untuk mengabadikan foto dan langsung 

di up load ke media sosial seperti Instagram.

Berikut tempat wisata di kawasan Bandung yang 

sering dan banyak di unggah dan di posting ke 

instagram@destinasibandung : 

1. Tebing Keraton 

Tebing Keraton merupakan sebuah tebing yang 

berada di dalam kawasan Taman Hutan Raya Ir. 

H.Djuanda.Tebing ini  terletak di  Kampung 

Ciharegem Puncak, Desa Ciburial Kab. Bandung. Dari 

Tebing Keraton dapat menikmati pemandangan yang 

luar biasa hamparan hutan Pinus membentang 

dengan hijaunya.

Meskipun sudah banyak tempat wisata baru di 

daerah Bandung, Tebing Keraton masih menjadi 

favorit untuk dikunjungi

Pemandangan ini pun akan bertambah indah, jika 

kamu datang sebelum matahari terbit atau kira-kira 

jam 6 pagi. Pada saat itu, anda bisa menikmati 

suasana kota Bandung yang masih berselimut kabut 

tebal. Ditambah dengan keindahan matahari terbit di 

balik bukit yang ada di sebelah timur. Semua 

keindahan panorama alamnya ini memang paling 

pas, jika kamu abadikan dengan kamera anda untuk 

berswa foto.

2. Farm House Susu Lembang

Untuk kamu yang ingin menikmati Lembang rasa  

Eropa, Gak perlu jauh-jauh datang  Eropa dong. Di 

Bandung juga punya miniatur farm house yang 

dijamin akan membuatmu serasa berada di Eropa. Di 

farm house Lembang, kamu bisa merasakan sensasi 

berada di Eropa. Farm house ini berlokasi di Jl. Raya 

Lembang no 108 Cihideung, lokasinya mudah 

dijangkau kendaraan roda empat maupun roda dua. 

Untuk menikmati wisata farm house Lembang, kamu 

akan dikenakan biaya sebesar Rp. 20.000 per orang 

dan tiket ini bisa kamu tukar dengan segelas susu 

M outbound, dan lainnya.

Desa Cibodas sendiri berada pada ketinggian 

antara 1.312 hingga 2.080 meter di atas permukaan 

laut. Titik tertingginya ada di Puncak Gunung 

Tangkuban Parahu. Sebagai daerah yang terletak di 

pegunungan, suhu rata-rata berkisar antara 17°-

27°C. Kawasan ini dikenal juga sebagai salah satu 

penghasil sayuran.

The Lodge Earthbound Adventure Park 

merupakan konsep destinasi wisata outbound 

dengan atmosfer hutan pinus dan sentuhan 

lingkungan alam yang tertata secara asri dan alami. 

Area The Lodge terletak kurang lebih 5 km dari objek 

wisata Air  terjun Maribaya,  Lembang yang 

menawarkan banyak pesona alam yang sayang untuk 

dilewatkan.  

5. Puncak Bintang Atau Bukit Moko

Untuk kamu yang malas jalan- jalan ke daerah 

Lembang, kamu bisa mencoba ke puncak Bintang 

atau Bukit Moko. Tempatnya asyik banget, kita bisa 

melihat kota Bandung dari sini. Kenapa dijuluki 

atapnya Bandung, karena bukit ini berada di 

ketinggian 1500m dan sering disebut sebagai 

puncak tertinggi di kota Bandung.

Jika kamu berada di bukit ini, sejauh mata 

memandang adalah kelap-kelip lampu kota 

Bandung. Tidak hanya menikmati kota Bandung dari 

k e t i n g g i a n ,  l o k a s i  i n i  j u g a  m e n a w a r k a n 

pemandangan hutan pinus.

Bukit Moko berada di desa Cimenyan, Bandung, 

untuk menuju daerah ini, kamu sebaiknya membawa 

kendaraan pribadi ya. Bukit ini berada di sekitar 

terminal Cicaheum, dari sini kamu berkendara saja 

hingga jalan Padasuka, lurus saja guys, hingga 

mentok, dan tibalah kamu di atapnya kota Bandung.

Di sini juga ada warung loh, gak usah takut mati 

gaya karena kelaperan ya. Untuk masuk ke lokasi 

bukit Moko, cukup bayar Rp.10.00 aja. Nah kalo kamu 

ingin sekalian camping gorund, tinggal tambahin 

Rp.18.000, Melewati malam di atapnya kota 

Bandung ini akan menjadi pengalaman yang tak 

terlupakan.

10�Tempat�Wisata�di�Bandung�
yang sering di Upload ke Media Sosial Instagram Oleh Herlambang Septiawan

Tebin� Kerato� Gra�k� Cikol� Lemban��� Lodg�

Far� Hous�

Punca� Bintan� Mok�

enyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) 

telah dikenal di Indonesia sebagai 

penyakit yang endemis terutama bagi 

anak-anak. Penyebab penyakit ini ialah 

virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk 

Aedes aegepty sebagai faktor utama, disamping 

nyamuk Aedes albopictus.

Gejala pada penyakit demam berdarah diawali 

dengan:

Demam tinggi yang mendadak 2-7 hari (38oC – 

40oC). Manifestasi pendarahan, dengan bentuk: uji 

tourniquet positif puspura pendarahan, konjungtiva, 

epitaksis, melena, dsb. Hepatomegali (pembesaran 

hati)Syok, tekanan nadi menurun menjadi 20 mmHg 

atau kurang, tekanan sitolik sampai 80 mmHg atau 

lebih rendah. Trombositopeni, pada hari ke 3-7 

d i t e m u k a n  p e n u r u n a n  t r o m b o s i t  s a m p a i 

100.000/mm. Hemokonsentrasi, meningkatnya nilai 

hematokrit.Gejala-gejala klinik lainnya yang dapat 

menyertai: anoreksia, lemah, mual-mual, muntah, 

sakit perut, diare, kejang, dan sakit kepala. 

Pendarahan pada hidung dan gusi. Rasa sakit pada 

otot dan persendian, timbul bintik-bintik merah 

pada kulit akibat pecahnya pembuluh darah. Masa 

inkubasi terjadi selama 4-6 hari.

Pencegahan Demam Berdarah Dengue

Pencegahan penyakit DBD sangat tergantung 

pada pengendalian vektornya, yaitu nyamuk aides 

aegypti. Pengendalian nyamuk tersebut dapat 

dilakukan dengan menggunakan beberapa metode 

yang tepat yaitu:

1. Lingkungan

Pada dasarnya ini dapat dilakukan dengan:

Menguras bak mandi dan tempat-tempat 

penampungan air sekurang-kurangnya seminggu 

sekali,. Ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa 

P

perkembangan telur agar berkembang menjadi 

nyamuk adalah 7-10 hari. Menutup rapat tempat 

penampungan air seperti tempayan, drum, dan 

tempat air lain dengan tujuan agar nyamuk tidak 

dapat bertelur pada tempat-tempat tersebut. 

Mengganti air pada vas bunga dan tempat minum 

burung setidaknya seminggu sekali. Membersihkan 

pekarangan dan halaman rumah dari barang-barang 

bekas terutama yang berpotensi menjadi tempat 

berkembangnya jentik-jentik nyamuk, seperti 

sampah kaleng, botol pecah, dan ember plastik. 

Menutup lubang-lubang pada pohon terutama 

pohon bambu dengan menggunakan tanah. 

Membersihkan air yang tergenang di atap rumah 

serta membersihkan salurannya kembali jika 

salurannya tersumbat oleh sampah-sampah dari 

daun.

2. Kimiawi

Pengendalian secara kimiawi merupakan cara 

pengandalian serta pembasmian nyamuk serta 

jentiknya dengan menggunakan bahan-bahan kimia. 

Cara pengendalian ini antara lain dengan:

Pengasapan/fogging dengan menggunakan 

malathion dan fenthion yang berguna untuk 

mengurangi kemungkinan penularan Aides aegypti 

sampai batas tertentu.Memberikan bubuk abate 

(temephos) pada tempat-tempat penampungan air 

seperti gentong air, vas bunga, kolam dan lain-lain.

 Cegah gigitan nyamuk dengan cara:

Membunuh jentik nyamuk Demam Berdarah di 

tempat air yang sulit dikuras atau sulit air dengan 

menaburkan bubuk temephos (abate) atau altosoid 

2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 

10 liter air atau 2,5 gram altosoid untuk 100 liter air.  

Abate dapat di peroleh/dibeli di Puskesmas atau di 

apotek. Mengusir nyamuk dengan obat anti 

nyamuk.Mencegah gigitan nyamuk dengan memakai 

obat nyamuk gosok.Memasang kawat kasa di jendela 

dan di ventilasiTidak membiasakan menggantung 

pakaian di dalam kamar. Gunakan sarung kelambu 

waktu tidur.

Tips�
dan�Pencegahan�
Penyakit�
Demam�Berdarah

KESEHATAN
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HOTELS

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

VIO Westhoff
Jl. Westhoff No. 33
Bandung 40161

P: +62 22 4238 900 

F: +62 22 4238 778

Fave Hotel Braga
Jl. Braga No. 99 - 101
Bandung 40111 Indonesia
Telp : +62 22 8446 8222
Fax  : + 62 22 8446 8223
www.favehotels.com

Grand Pasundan 

Convention Hotel

Jl. Peta No. 147 - 149
(Lingkar Selatan) Bandung.
Telp : +62 22 604 3135

Hotel Grand Paradise
Jl. Tangkuban Perahu No. 50
Lembang - Bandung

Telp : + 62 22 2789177

ZZZ EXPRESS

BACKPACKERS HOSTEL
Paskal Hyper Square D-2
Telp: +62 22 87786212

www.zzzexpress.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

www.destinasibandung.co.idwww.destinasibandung.co.id
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Eskrimbo
kuriwel-kuriwel�dulu�dong

Eskrimbo Vanila

Espotongdong

Eskrimbo Coklat

Eskrimbo Strawberry

eskrimbo eskrimbo

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

Mau�Rental�Mobil�
di�Bali

Hubungi�Kami

| 

J ALAN-JALAN

6. Geo wisata Stone Garden Padalarang

Untuk kamu yang menyukai tantangan sekaligus 

ingin menikmati bongkahan batu besar seperti di 

film Narnia, patut di coba nih datang ke Stone Garden 

Padalarang. Stone Garden terletak di puncak Gunung 

Pawon, Kampung Girimulya, Desa Gunung Masigit, 

Kecamatan Cipatat, Kab Bandung Barat. Dari 

Padalarang, kamu cukup menempuh perjalanan 

kurang lebih 5 km. Jika kamu berada di sekitar Karang 

Hawu, kamu cukup berkendara sekitar 20 menit.

Kawasan ini sebenarnya merupakan lokasi 

pertambangan yang sudah berlangsung sejak 

pertengahan abad ke-19, tapi entah mengapa lokasi 

ini tiba-tiba hits di kalangan anak muda Bandung.

Untuk masuk ke kawasan ini, kamu cukup bayar 

tiket Rp.10.000. Pemandangan bukit dan tumpukan 

fosil adalah pesona yang membuat tempat ini selalu 

didatangi pengunjung yang ingin selfie bersama 

batu-batu tua. Jika kamu sudah tiba di area parkir, 

kamu tinggal berjalan kaki sekitar 30-45 menit. 

Disekitar lokasi ini juga sudah dilengkapi dengan 

fasilitas umum, seperti toilet dan mushola.

7. Kawah Rengganis Ciwidey

Setelah kita muter-muter di kawasan Lembang 

saatnya kamu beralih ke Kawasan Bandung Selatan. 

Ingin merasakan sensasi sauna ala Onsen di Jepang. 

Ini dia! Di kawah Rengganis kamu bisa berendam air 

hangat di antara bebatuan besar.

Selain berendam air hangat kamu juga bisa 

mencoba masker lumpur yang katanya  berkhasiat 

untuk mengencangkan kulit. Bayangkan seharian 

jalan-jalan di kota Bandung, saatnya memanjakan 

tubuhmu di sauna alami ini.

Kawah Rengganis berada di  Kecamatan 

Rancabali dan masuk ke komplek Perseroan Terbatas 

Perkebunan Nusantara VIII. Dari Situ Patenggang 

kamu cukup berjalan 2 km lagi untuk mencapai lokasi 

kawah Rengganis. Kamu bisa mencapai lokasi 

dengan motor atau mobil, setelah mencapai pos 

tiketing kawah Rengganis kendaraan yang bisa 

masuk hanya motor itupun harus ekstra hati-hati loh 

guys jadi kalau masih kuat jalan, kamu sebaiknya 

jalan kaki deh guys. Tiket masuk cuma Rp. 5000 ribu 

loh dan di lokasi kawah sudah dilengkapi dengan 

kedai atau warung, musholla, dan toilet. Selamat 

berendam!

8. Perkebunan Teh Ranca Bali Ciwidey.

Untuk kamu yang ingin travelling ke Bandung 

Selatan, mampir deh ke lokasi ini. PerkebunanTeh 

Rancabali Ciwidey berada pada level ketinggian 

1.628 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan 

panorama alam khas perkebunan teh yang berbukit 

dan berkelok-kelok. Hamparan pepohonan teh yang 

tertata rapi dengan udara yang sangat sejuk 

menjanjikan kesan yang tak biasa kepada siapapun 

pengunjungnya. Perkebunan teh ini mengolah dua 

komoditi yakni teh dan kina yang didukung oleh 

pabrik pengolahan CTC dan Orthodoks.

Perkebunan teh ini terlihat sangat indah dan 

menawan yang keberadaannya tepat di pinggir jalan, 

dimana umumnya berada pada posisi yang lebih 

rendah dari pinggiran jalan serta susunannya yang 

rapat, menjadikan perkebunan ini layaknya 

hamparan karpet hijau.

Perkebunan Teh Ranca Bali yang dikelilingi 

p e r b u k i t a n  h i j a u ,  m e n a m b a h  k e i n d a h a n 

pemandangan. Keindahan mosaik Perkebunan Teh 

Ranca Bali seperti inilah yang selalu menggoda 

siapapun untuk sejenak berhenti dan memotret. 

Memandang hamparan hijau Perkebunan Teh Ranca 

Bali ini layaknya seperti sedang menikmati seni 

instalasi yang sesungguhnya. Di sana-sini terdapat 

pohon-pohon kecil yang ikut memberi suasana pada 

pemandangan. Sulit dipercaya jika mosaik indah di 

Perkebunan Teh Ranca Bali seperti ini bukan sengaja 

diciptakan oleh seseorang yang memiliki cita rasa 

seni yang baik.

9. Kawah Putih Ciwideuy.

Kawah putih adalah destinasi wisata yang paling 

terkenal dikawasan Bandung Selatan. Berlokasi di 

Ciwidey Jawa Barat, kurang lebih sekitar 50 KM arah 

selatan kota Bandung Kawah Putih adalah sebuah 

danau yang terbentuk akibat dari letusan Gunung 

Patuha.

Sesuai dengan namanya, tanah yang ada di 

kawasan ini berwarna putih akibat dari pencampuran 

unsur belerang. Selain tanahnya yang berwarna 

putih, air danau kawasan Kawah Putih juga 

mempunyai warna yang putih kehijauan dan dapat 

berubah warna sesuai dengan kadar belerang yang 

terkandung, suhu, dan cuaca.

Kawah Putih Ciwideuy berada di kawasan 

pegunungan yang mempunyai ketinggian lebih dari 

2.400 meter di atas permukaan laut. Dengan 

ketinggian tersebut, suhu udara di kawasan Kawah 

Putih tentu saja dingin dengan suhu 8 derajat Celsius 

sampai dengan 22 derajat Celsius, oleh karena itu 

jangan lupa membawa jaket atau memakai pakaian 

yang tebal.

Selain untuk dinikmati keindahannya oleh para 

wisatawan, Kawah Putih Ciwidey juga sering kali 

m e n j a d i  t e m p a t  k e g i a t a n  l a i n ,  m i s a l n y a 

pengambilan gambar film, melukis, foto pengantin, 

sampai dengan kegiatan mendaki dan berkuda.

Nah untuk kamu yang hobi selfie, cocok banget 

nih, ke destinasi wisata ini.

10. Sanghyang Heuleut

Untuk menuju ke tempat yang satu ini kamu 

harus mempunyai fisik dan stamina yang kuat..

Untuk sampai ke Sanghyang Heuleut, kamu  

harus berjalan sekitar 1,5-2 jam dari tempat parkir di 

dekat dengan PLTA Saguling. Jalur yang dipilih dari 

arah Kota Bandung atau Kota Cimahi adalah menuju 

Padalarang arah Cianjur, Sukabumi & Puncak Bogor. 

hanya perlu lurus mengikuti jalan menuju Cipatat. 

Patokannya PLTA Saguling. Disekitar PLTA Saguling 

ada dua tempat parkir yang disediakan dadakan oleh 

warga sekitar. Ada di dekat Sanghyang Tikoro dan ada 

di kebun dekat dengan PLTA Saguling. Biaya 

parkirnya Rp.8000 dan tidak ada tiket masuk karna 

Sanghyang Heuleut ini belum dikelola oleh 

pemerintah.

Tetapi lelah kamu akan terbayarkan dengan 

keindahan danau Sanghyang Heuleut ini. Kamu 

seperti bukan berada di Jawa Barat melainkan 

seperti berada di pulau Belitong yang terkenal 

dengan pembuatan film Laskar Pelangi.

Ada berbagai aktivitas menyenangkan yang bisa 

kamu lakukan di Sanghyang Heuleut. Berkemah, 

bersantai di hammock, berenang, bermain air di 

sungai, memancing, hunting foto, dan masih banyak 

aktivitas lainnya.

Far� Hous�

Ston� Garde�

Kawa� Puti�

Sanghyan� Heuleu�Ranc� Bal�  Ciwide�

4 D�tinasi Bandung | 
Jembatan Barelang

Februari - Maret 2016 Februari - Maret 2016D�tinasi Bandung 



5

D e s t i n a s i  B a n d u n g

www.destinasibandung.co.id

D e s t i n a s i  B a n d u n g

www.destinasibandung.co.id

Pemimpin Redaksi: - Redaktur Pelaksana:  - Redaktur: Hendra Karunia Fitriana Nur Fadia Herlambang 

Septiawan Erdhy Verdhian, Evan Tri Fadlilah, Revo Kusuma Arnada, Muhammad Al Hidayah Al  - Redaksi: 

Furqon Arief Budaya- Sosial Media: 
Direktur Utama :  - Wakil Direktur Utama : - Manager Iklan : - Hendra Karunia  Yusuf Ariyanto Aam Muharam 

Manager Keuangan : - Manager IT & Web Development : - Manager Yati Rachmawati Reza Ageng Trihartanto 

Layout & Design Grafis:  - Manager Public Relations :  - Divisi Sirkulasi : Deli Luthfi Rahman Yanti Setianti

Seno  Alatief - Dede WahyudinPerwakilan Jabodetabek: 

Jalan Otista Raya No. 174 Bandung 40171 Telp. (022) 426 

0644 - (022) 426 0647, 0813 10403127, 082126372890

email: destinasibandung@gmail.com

website: www.destinasibandung.co.id

Penerbit : CV. Media Destinasi Arya Karunia

d�tinasi 
dandung

db

m e d i a  k a w a s a n  &  g a y a  h i d u p

ilegal
clickdot

p�i�k�t�i�p���&���i�s�p�i�r�a�t�i�p

JANGAN�
DIBACA

KETIKA�
SHALAT

“

”

Media Online 
Terperdaya

www.ilegal.click

d�tinasibandung.co.iddb
m e d i a  k a w a s a n  &  g a y a  h i d u p

Jelajahi Bandung
d�tinasi 
dandung

db

m e d i a  k a w a s a n  &  g a y a  h i d u p

Temukan informasi 
seputar lifestyle, 

pariwisata, kuliner, 
hotel dll.

Destinasi Bandung

@destinasibdg destinasibandung

EVENT

20 D�tinasi Bandung | | 

mengatakan, Kompetisi zumba yang akan di adakan 

pada bulan Maret mendatang di peruntukkan antar 

hotel-hotel. Setiap hotel akan mengirimkan tim 

zumba minimal 5 orang dari tiap hotel. Sebelum 

bertanding para peserta akan di latih zumba dan 

akan di kompetisikan.

“Kenapa pilih zumba, karena antusias dari 

teman-teman hotel di kota Bandung sudah banyak 

kelompok zumba nya. Setelah kompetisi ini 

rencananya ada juga olahraga futsal. Karena 

permintaan dari teman-teman hotel untuk olahraga 

futsal sangat tinggi,”ujar Halim yang juga menjabat 

sebagai HRD Manager Harris Hotel ini.

Menurut Halim, rencananya kedepannya akan di 

agendakan tahunan. Dia berharap dengan adanya 

kompetisi zumba ini bisa lebih akrab dengan hotel-

hotel yang ada di kota Bandung, dan pasti lebih sehat 

dan lebih Fun.

alam rangka jelang kompetisi fun zumba 

antar hotel-hotel di kota Bandung, Fave 

Hotel Braga Bandung mengadakan 

senam zumba bersama HRD Manager dan 

Staf Hotel se-kota Bandung di Braga City Walk Jumat 

(5/2/2015).

Acara yang di ikuti sekitar 100 peserta zumba ini 

ber langsung sangat  mer iah ,  para  peserta 

bersemangat mengikuti gerakan dari instruktur 

zumba yang berada diatas panggung.

Menurut HRD Manager Fave Hotel Braga , Nella, 

fun Zumba ini di adakan dalam rangka pemanasan 

untuk nanti mengadakan zumba competition di 

bulan Maret. “Itu nanti pesertanya dari hotel-hotel di 

Bandung. Kita dari Fave Hotel Braga di support sama 

Braga Citywalk, HRMA Kota Bandung dan HRD Kota 

Bandung untuk kumpul latihan fun Zumba,”ujar 

Nella.

Lebih lanjut Nella mengatakan, sekarang ini 

rencananya hanya untuk menghadapi kompetisi, 

tetapi kalau peminatnya banyak akan kita lakukan 

reguler 1 bulan bergiliran tidak hanya di Fave Hotel 

Braga saja, tetapi di hotel lainnya di kota Bandung.

Sementara itu Ketua HRMA (Hotel Human 

Resource Manager Association) Kota Bandung Halim 

D
Oleh Hendra Karunia

Fave Hotel 
Braga Bandung 
Gelar Senam Zumba 
di Braga City Walk

agi Anda yang ingin berlibur ke Pulau 

Lombok, kini semakin banyak pilihan hotel 

untuk menginap. Salah satunya adalah 

ZMAX D Hotel Praya – Lombok. Hotel di 

bawah naungan Plateno Group ini resmi dibuka 

dengan diadakannya acara Grand Opening pada hari 

Selasa (16/2/2016). Dengan mengusung Tema 

“Color up your life” diharapkan dengan hadirnya 

ZMAX D Hotel Praya – Lombok dapat memberikan 

keragaman pilihan hotel yang lebih luas untuk pasar 

bisnis dan rekreasi di kota ini. 

ZMAX D Hotel Praya - Lombok terletak hanya 3 

menit  dari  bandara internasional  Lombok, 

memberikan akses mudah kepada tamu yang 

bepergian menggunakan pesawat. Dengan 138-

kamar dan suite, zmax D Hotel Praya - Lombok 

dirancang untuk tamu dengan keperluan bisnis dan 

liburan yang tenang dan lingkungan kerja yang 

nyaman. Semua tamu memiliki akses gratis ke WiFi di 

tempat umum, kamar dilengkapi dengan layar datar 

LED dengan pilihan saluran TV internasional yang 

B luas. Elemen desain yang inovatif ditampilkan di 

semua aspek termasuk rain  showers  yang 

menenangkan, ruang kerja fleksibel dengan akses 

internet berkecepatan tinggi dan brankas dalam 

kamar. 

ZMAX D Hotel Praya - Lombok juga menawarkan 

fasilitas ruang konvensi paling trendi dan terbaru, 

ruang pertemuan dan ballroom berukuran 690 m2 

yang dapat menampung hingga 600 pax. Selain 

fasilitas rapat, zmax D Hotel Praya - Lombok juga 

dilengkapi dengan fasilitas rekreasi seperti kolam 

renang,  pusat  kebugaran,  dan sky lounge, 

menyediakan tamu ruang untuk bersantai dan 

menikmati waktu. Zolo Restoran Bar & Lounge 

tersedia untuk pilihan makanan hotel menyediakan 

Restoran Zolo, bar & lounge.

Dikelilingi oleh pantai yang indah, seperti Pantai 

Kuta dan Pantai Mandalika membuat hotel ini 

menarik bagi para pemburu pantai dan hanya 30 

menit ke Mataram dan 45 menit ke daerah Senggigi.

"Lombok menjadi tujuan wisata pantai lain 

ZMAX�D�Hotel�Praya�Lombok��
Resmi�Beroperasi

setelah Bali. Karena lokasi tenang nya, para tamu 

akan memiliki akses yang mudah dari bandara. Saya 

percaya hotel ini sudah dipersiapkan dengan baik 

untuk memenuhi pertumbuhan bisnis wisata 

Lombok yang tumbuh cepat” ujar Direktur Utama 

dari pt. Cipta Jaya Hotel, Ngadiman.

S e m e n t a r a  i t u  ,  R e g i o n a l  M a r k e t i n g 

Communication Manager of Plateno Group, Reynard 

William Sopaheluwakan, mengatakan, Sebagai zmax 

pertama di Indonesia, peluncuran zmax D Hotel 

Praya – Lombok ini secara strategis sangat penting 

bagi perkembangan Plateno Grup di luar China di 

mana Plateno Grup sekarang telah membangun 

kehadirannya di 16 negara.

Februari - Maret 2016 Februari - Maret 2016D�tinasi Bandung 
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Kopinamana
kopi haus

Jl. Raya Cibiru [dekat hotel Cibiru Endah]

Tempat minum kopi manusia perkasa Mang 
meser

kopiPesanlah 
Sebelum Dipesankan 
“

”

ulan Februari identik dengan bulan penuh 

kasih sayang. Bulan ini sering kali 

dimanfaatkan pasangan ataupun keluarga 

dalam menciptakan momen spesial yang 

tak terlupakan untuk orang terkasihnya.  Fave Hotels 

Solo telah menyiapkan berbagai kejutan romantis 

khusus untuk para tamunya.

Tepat pada tanggal 14 Februari 2016, Fave Hotel 

Solo  me-launching Ladies Floor. Ladies Floor atau 

kamar khusus untuk kaum wanita ini akan berada di 

lantai 3 Fave Hotels Solo Adisucipto sebanyak 19 

kamar. Sementara itu untuk yang di Fave Hotels Solo 

Baru berada di lantai 8.

Menurut Director Of Sales Favehotel Adisucipto 

& favehotel Solo Baru Ika Florentina, pihaknya 

sengaja menyediakan satu lantai khusus untuk 

perempuan.

“Di lantai itu nanti di sediakan tempat spa. Selain 

itu di sisi koridor -koridornya berbeda satu sama lain. 

Akan ada dekorasi artis -artis perempuan dari luar 

negeri seperti Mary Monroe, Margareth Thatcher, 

L a d y  D i a n a ,  O p r a h  W i n f r e y.  U n t u k  l e b i h 

mempercantik kamar akan ada big picture. Di setiap 

kamar nanti ada nama-nama artisnya,”ujarnya.

Ika menambahkan, yang membedakan fasilitas 

Ladies Floor dengan kamar yang biasa adalah  hair 

dryer, manicure- padicure. Dan ada tambahan di 

setiap kamar akan di set up ke warna pink, warna soft 

pernak-perniknya lebih pink.

“Konsekuensi kalau menginap di Ladies Floor 

B

tidak boleh membawa tamu laki-laki dan tidak ada 

smooking room, karena kebanyakan ladies tidak 

merokok,”tandasnya.

Favehotel Adisucipto Solo dan Fave hotel Solo 

Baru  adalah  pilihan  hotel  yang sangat tepat untuk 

anda yang ingin berlibur ataupun berbisnis. Karena 

lokasinya yang strategis  cukup dekat dari Bandara 

Adi Sumarmo  Solo. Hotel dengan 12 lantai dengan 

kapasitas 190 kamar atraktif dan modern dilengkapi 

dengan internet WiFi berkecepatan tinggi.  Hotel ini 

memiliki banyak pilihan makanan untuk break fast. 

Sedangkan Fave hotel Solo Baru dekat dengan pusat 

perbelanjaan dan tempat wisata seperti Hartono 

Mall dan Pandawa Waterfall 

Anda ingin menginap dengan suasana dan 

sensasi yang berbeda di Fave hotel Solo bisa 

menghubungi alamat berikut ini :

Fave Hotel Adi Sucipto

Jalan Adisucipto 60 Solo Jawa Tengah

Telp. 0271-719222

Fax.0271-7651666

Email . SoloPR@FaveHotels.com

Web.www.FaveHotels.com

Fave Hotel Solo Baru

Jalan Ir.Soekarno ,Solo Baru Central Java

Telp. 0271-672 7555

Fax. 0271-672 7277

Email. SoloPR@FaveHotels.com

Web. www.FaveHotels.com

Tepat Di Hari Valentine 

Fave Hotel Solo 
Resmikan Kamar Khusus Perempuan

D e s t i n a s i  B a n d u n gHOTEL
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Konsepnya sengaja di buat teras di depan cafe 

untuk ngopi-ngopi karena banyak orang yang 

menikmati keindahan jalan Braga.

Makanan yang tersedia di sini cocok untuk semua 

kalangan. Tersedia aneka makanan tradisional 

seperti Cilok, dan Bandros. Ada juga  Iga Bakar, Nasi 

Timbel, Sop Buntut. Ada makanan Western seperti 

steak, pasta hingga makanan Jepang autentik dan 

Menu Makanan diet sehat.

Nah untuk minumannya kamu wajib memesan 

menu andalannya  ‘Braga Punya Cerita’ yakni 

Milshake Peyeum.

“Iya jadi kalau milshake peyeum kan mungkin 

orang baru denger apa sih itu, jadi milshake peyeum 

itu dimana peyeum sama ice cream vanila kita 

campur blender sampai halus diatasnya dipake 

peyeum ketan,” kata pemilik Cafe Braga Punya Cerita 

Irfandi.

Saat dicoba memang rasanya sangat berbeda, 

seger, asem dan lembut di mulut. Tidak lupa ternyata 

diatasnya juga diberi daun mint yang membuat 

penampilan Milshake Peyeum ini semakin cantik.

Harga makanan dan minuman di sini sangat 

terjangkau untuk semua kalangan. Hanya mulai dari 

Rp. 17.000an . Jangan lupa cicipi kopi ala Braga 

Punya Cerita. Kopi di sini tidak kalah enaknya dengan 

kopi ternama. Yang Wajib Anda coba adalah Kopi 

Gunung Es yang segar, maupun kopi Vietnamnya.

iapa yang tidak kenal jalan Braga ? Bagi Anda 

yang hobi hangout ataupun sekedar 

nongkrong-nongkrong sambil menikmati 

suasana Bandung tempo dulu pasti sudah 

tidak asing dengan jalan yang di kelilingi bangunan- 

bangunan heritage seperti berada di Negara Eropa

Jika ingin menikmati cantiknya Braga sambil 

bersantai bersama kawan dan keluarga, salah satu 

cafe di jalan Braga ini bisa Anda kunjungi, yakni Braga 

Punya Cerita.

Anda akan disambut dengan interior Bandung 

Tempo Dulu yang khas.  Di  s ini  Anda akan 

menemukan beberapa lini masa mengenai sejarah 

jalan Braga. Sejarah ini terdapat di tiap dinding cafe. 

Cafe satu ini tidak hanya menyajikan sejarah Braga 

snediri, tapi juga menjadi museum cafe kecil. Jika 

Anda ke lantai 2, maka nuansa ala museum pun akan 

Anda temui.

Di tempat ini Anda bukan hanya makan tetapi 

sambil menikmati sejarah kota Bandung.

Sambil menunggu makanan Anda disajikan, Anda 

bisa sambil membaca sekilas buku sejarah yang ada 

di meja. Ya, nomor meja yang Anda temui di sini juga 

mempunyai fungsi sebagai buku sejarah.

Selain itu yang menarik di cafe ini terpampang 

foto Walikota Bandung mulai dari yang pertama 

sampai foto walikota Bandung yang sekarang Ridwan 

Kamil.

S Untuk anda yang Ulang tahun , Meeting ataupun 

Arisan, Cafe sangat cocok sekali karena kapasitasnya 

bisa menampung 120 orang atau lebih.

Nah, penasaran dengan cerita klasik di Braga? 

Braga Punya Cerita buka mulai pukul 09.00 – 11. 00 

di weekdays, dan 09.00 – 12.00 di weekend.

Asiknya Makan 
Sambil Menikmati 
Sejarah di 
Cafe Braga 
Punya Cerita

D e s t i n a s i  B a n d u n gKULINER

Oleh karena itu, UKM didorong untuk menjadi 

peserta supaya ikut menikmati manfaat SGS dan 

meningkatkan omzet selama low season.

Sementara itu General Manager Fave hotel Solo , 

Oji Fahrurrazi mengatakan, alasan dari Fave Hotel 

Solo berpartisipasi di ajang Solo Great Sale ini untuk 

memeriahkan program pemerintah solo.

“Disini jadi ajang kreasi buat fave hotel solo, 

bahwa fave hotel solo beda dengan yang lain, harus 

out of the box memberi tampilan beda dengan yang 

lain,”ujarnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, Acara ini bagus 

sekali sebagai ajang promosi , selain itu sebagai 

ajang silahturahmi kepada sesama hotel di Solo yang 

berkompetisi sehari-hari dan sekali-kali berkumpul.

“Kemudian juga sebagai agenda tahunan pemkot 

Solo bagus untuk di luar, yang nanti di harapkan 

efeknya banyak tamu yang berkunjung ke Solo. Solo 

jadi lebih familiar sehingga kota Solo menjadi daya 

tarik wisatawan mancanegara maupun nusantara 

yang berkunjung ke Solo. Dan Efeknya bagus buat ke 

Hotel maupun kota Solo,”tambahnya.

alam rangka hari jadi kota Solo dan 

memeriahkan acara Solo Great Sale (SGS) 

2 0 1 6  y a n g  d i a d a k a n  p a d a  1 - 2 9 

Februari2016,  Fave Hotel Solo turut 

berpartisipasi di event tahunan ini. Selain Fave Hotel 

Solo ada 1000 tenant mulai dari hotel , restoran , toko 

dan pusat perbelanjaan yang ada di sekitar Solo yang 

ikut andil dalam acara tersebut. Ada penambahan 

jumlah peserta dari tahun kemarin. 

Menurut ketua Solo Great Sale 2016, Sri 

Haryanto atau yang akrab disapa Gareng, 

penambahan jumlah peserta ini untuk semakin 

memeriahkan acara. Diakuinya pada tahun lalu 

kebanyakan yang digandeng adalah pengusaha 

besar dan tenant yang ada di mal.

Oleh karena itu, pada tahun ini, jumlah peserta 

dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) juga digandeng. Hal ini 

diharapkan manfaat SGS tidak hanya dinikmati 

pengusaha besar tapi juga pengusaha kecil dan 

menengah. Dia mengatakan gelaran SGS kali ini ada 

perbaikan dibandingkan dengan perhelatan perdana 

pada tahun lalu.

“Peningkatan jumlah peserta diharapkan bisa 

menaikkan nilai transaksi hingga Rp150 miliar dan 

tingkat kunjungan wisatawan menjadi 230.000 

orang selama Februari dari tahun lalu 194.000 

orang,” kata Gareng kepada wartawan saat 

pembukaan Solo Great Sale 2016 di gelaran car free 

day (CFD), Minggu (31/1/2016) yang juga di hadiri 

oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Wakil Ketua I SGS 2016, Daryono, mengatakan 

SGS ini memberi dampak yang sangat positif untuk 

kuliner dan batik yang merupakan khas Kota Solo. 

D

Ajang Solo Great Sale ini setiap tahun selalu 

puncak acaranya di laksanakan di jalan Selamet 

R i y a d i  d e n g a n  m e n g u s u n g  ko n s e p  s e t i a p 

perusahaan maupun setiap hotel menampilkan 

atraksi yang berbeda -beda.

“Event Great Solo main pointnya di setiap tenant 

bisa hotel, bisa toko, restoran, pusat perbelanjaan 

memberikan discount yang luar biasa dalam rangka 

great sale selama satu bulan penuh dari tanggal 31 

Januari sampai 29 Februari 2016. Seperti Fave hotel 

Solo emberikan discount sampai 50 persen untuk 

F&B , kemudian untuk room sampai 77 persen tanpa 

pesyaratan khusus,”bebernya.

Menurutnya, Setiap pengunjung yang transaksi 

akan di undi diakhir event ini. undiannya bermacam-

macam ada rumah, mobil, dan motor.

Kemeriahan�Pembukaan��
Event�Solo�Great�Sale�2016

I NFORIAL
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dan ornamen berbentuk kucing.

Di sana, kita akan langsung disambut oleh para 

kucing yang imut dan lucu. Benar-benar gemesin! 

Kalian bisa mengelus-elus mereka atau bermain-

main bersama mereka. Mereka sangat jinak dan 

ramah pada manusia. Kalian juga bisa menggunakan 

mainan yang telah disediakan untuk bermain 

bersama para kucing yang imut.

Jika ingin datang ke sini, sebaiknya ajak teman-

teman agar kalian tidak bosan sendirian. Dan jangan 

lupa, tanya dulu teman kalian, apakah memiliki alergi 

terhadap kucing.

Recommended buat para pecinta kucing!

aloo! Ada kabar gembira  nih buat kalian 

yang suka kucing. Telah dibuka Cats and 

Ice Cream, yang berlokasi di jalan 

Kanayakan no. 13, dekat Toserba Borma, 

Dago. Di sini, kalian bisa menikmati dinginnya es 

krim sambil ditemani oleh bermacam-macam kucing 

yang lucu-lucu. Kalian juga bisa bermain-main 

bersama dengan mereka.

Es krim yang disajikan di sini, dapat dipilih 

toppingnya sesuai selera. Semuanya terlihat enak, 

saya saja sampai bingung mau pilih yang mana.

Selesai memesan es krim, kita akan dikenakan 

tarif Rp. 50 ribu untuk 1 jam berada di dalam 

ruangan. Ruangannya unik. Banyak gambar-gambar 

H

Mencicipi�Ice�Cream�
Sambil�Ditemani�

Oleh Irfan Handono

Alamat: Jl. Kanayakan no. 1
3, Bandung

Phone: 0222500101

Kucing�yang�Lucu�di�

Cat� An� Ic� Crea�

cangkir coffee latte. Sambil menunggu pesanan tiba, 

saya melihat-lihat dekorasi ruangan kedai yang 

tertata rapi dan elegan. Tak hanya itu, saya juga bisa 

bersandar sambil duduk dengan bantal yang 

disediakan di sana. Benar-benar nyaman.

Pesanan tiba, saya pun langsung mencicipinya. 

Rasanya wah, enak sekali. Rasa pisang, keju dan saus 

cokelatnya menyatu di mulut. Selain itu, aroma dari 

coffee latte juga menenangkan pikiran. Ditambah 

dengan panorama alam yang indah, sungguh 

kombinasi yang pas!

Pokoknya, nyesel deh kalau belum mencoba 

datang ke The Stone Café 

elihat pemandangan alam yang indah 

memang menyenangkan,ya? Nah, akan 

lebih menyenangkan lagi, nih jika 

ditemani dengan hidangan istimewa 

yang disajikan di The Stone Cafe, Bandung ini.

Lokasinya berada tepat di gerbang Resor Dago 

Pakar. Cafe ini menyajikan berbagai macam hidangan 

mulai dari nasi goreng, ayam goreng, steik, kue, kopi, 

jus, pokoknya banyak, deh. Selain itu, lokasi yang 

berada di Bandung Utara  ini juga menyajikan 

pemandangan alam yang indaaah sekali.

Ketika saya ke sana, saya memesan 1 porsi pisang 

goreng keju yang katanya terkenal enak dan 1 

M
Oleh Irfan Handono

Mencoba 

Hidangan Istimewa 

Sambil Melihat 

Pemandangan 

di The Stone Café

(Gerbang Resor Dago) Jl. Rancakendal Luhur 

No. 5, Dago Atas, Bandung

Phone: 022-2500577

E-mail: info@thestonecafe.com

andung Award 2016 kembali di gelar 

untuk yang kedua kalinya. Acara yang di 

tujukan  kepada para pegiat pariwisata di 

kota Bandung ini berlangsung di hotel 

Jayakarta jalan Ir. H Djuanda Dago Sabtu 

(13/2/2016).

Menurut General Manager Jack Tour sekaligus 

Ketua Penyelenggara Jack Febrian Rusdi , acara ini 

digagas sebagai bentuk penghargaan kepada para 

pelaku yang mendukung dunia pariwisata di Jawa 

Barat.

”Kita harus berikan apresiasi kepada mereka 

yang telah sungguh-sungguh menciptakan dunia 

pariwisata di Kota Bandung ini menjadi bergairah,” 

ujarnya.

Selain untuk para pelaku usaha di bidang 

kepariwisataan, Bandung Award 2016 juga 

diberikaan kepada  pemerintah maupun swasta 

yang telah mendukung terciptanya kepariwisataan 

di Kota Bandung sehingga memberikan rasa 

nyaman dan aman bagi para wisatawan.

Berikut penerima Bandung Award 2016 :

1. Penghargaan kategori  Hotel : Horison Hotel.

2. Penghargaan kategori Restaurant & Cafe : 

Kampung Daun.

3. Penghargaan kategori Tourism Destination : 

Floating Market.

4. Penghargaan kategori Travel Agent : Panorama 

Tour.

5. Penghargaan kategori Fashion Store : Grutty 

Shoes & Bag.

6. Penghargaan kategori The Best Support in 

Bandung Tourism Activity : Bank    BJB

7. Penghargaan kategori Transportasi Udara : 

Garuda Indonesia

8. Penghargaan kategori Transportasi Darat : Jackal 

Holiday

Menurutnya, pemenang-pemenang Bandung 

Award 2016 ini juga diharapkan menjadi motivasi 

bagi pelaku usaha dan pendukung di Pariwisata 

agar dalam memberikan pelayanan bisa terus 

ditingkatkan. Selain itu, agar memiliki tingkat 

kepuasan bagi wisatawan yang datang ke Kota 

Bandung.

”Saya berharap agar para pelaku wisata di kota 

Bandung ini memberikan yang terbaik dalam 

pelayanannya agar wisatawan merasa betah tinggal 

di Bandung,” katanya

B
Bandung�Awards�2016
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D e s t i n a s i  B a n d u n g

Dinas Pemadam Kebakaran  022-113 / 022-7207113

Ambulance 022-118

PMI
PMI Daerah Jawa Barat 

Informasi & Layanan Transfusi darah 

Siaga P3K dan Layanan Bencana 

022-5891313

022-2500095

022-4207051, 4207052

022-4213858

Cabang Kabupaten Bandung di Soreang 

RSUP Hasan Sadikin                                022-2034953-55

 - Instalasi Gawat Darurat                         022-2551198, 2551191

 - Paviliun Parahyangan                            022-2031440, 2035986

 - Paviliun Anggrek                                    022-2034545

RSUD Ujung Berung (C) Kota Bandung   022-7800017, 7811794

RSUD Astana Anyar                                  022-5201139

RSU Sartika Asih                                       022-5229544

RSU Advent                                               022-2034386-9

RSU Santo Borromeus                              022-2552000

RSU Santo Yusuf                                       022-7208172

RSU Muhammadiyah                                 022-7301062, 7312167

RSU Al-Islam                                              022-7562046, 7565588

RSU Pindad                                                022-7321964

RSUD Cibabat Cimahi                                022-6652025

RSUD Soreang (C)                                     022-5896590

RSUD Majalaya (C)                                    022-5950035

RSU Lanud Sulaiman                                 022-5409608

RSU Al-Ichsan                                            022-5940872, 5941719

RSU Rajawali                                             022-6011913, 6031087

RSU Limijati                                               022-420770

RS Dustira Cimahi                                     022-6633967

RSU Kebonjati                                            022-6140658

RS Cahya Kawaluyan                                022-6803700, 6803701

RSU Bungsu                                               022-4231550, 4217371

RSU Immanuel                                           022-5201656, 5201051

RS Mata Cicendo                                       022-4231281

RS Bedah Halmahera                                022-4206061

RS Paru Dr. H.A Rotinsulu                         022-2034446

RS Bina Sehat                                           022-5207964

RS Santosa                                                022-4248222

RS Ibu & Anak Pasteur                              022-6072525, 60804422

RS Melinda                                                022-4222788

RS AMC                                                     022-7781630

RS Hermina Arcamanik                              022-87242525

 Kantor PDAM Kota Bandung                     022-2509030, 2509032

Pelayanan Gangguan Aliran Air                 022-2509031

Pelayanan/Informasi Pencatatan Meter     022-2512620

Informasi Tagihan Rekening Air                 022-5309999

CALL CENTER PLN  022-123

Pelayanan Gangguan PDAM

022-7800166, 7804777Polda Jabar                                              

022-4203500, 4244444Polrestabes Bandung                               

022-6652095, 6640444Polres Kota Cimahi                                   

Polres Kabupaten Bandung                      022-85871965

POLISI

Brimob Polda Jabar  022-7795  787

RUMAH SAKIT

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

Cipaganti

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

AA Taxi

022-60887777

Taxi Rina Rini
022-705 11111

INFO KOTA

www.destinasibandung.co.id 11www.destinasibandung.co.id | 
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 Fashion Show,Demo Make Up  
 

COMPETITIONS : Traditional Performance   
 
Inten Dewangga            
Java Etnika 
Sekar Rengganis
 

Allegro Music
Cikallia Music
Entermusic Complex

Harmonic Music
KPH Music
Max & Friends Music
Treegie Music
Wijaya Music 
                
        

General info : 081-2233-2237 / 0857-9511-3173
www.lanoviawedding.com  

Aas Riyanti  : “Grand Opening & Fashion Show Javanese Art Culture”

Ambar Sip : “ Beautiful Brides Eastern & Western

Belva by Ivan : “Kemilau Manikam Nusantara Grand Fashion Show”

D&D by Dindin Nurdiansyah :  “ Rona Lembayung”   

Egi Naumi Make Up Profesional : “Glamour Modern Nusantara” 

I-Key by Rismayanti : “Beauty Brides with Natural Touch“ 
  
Ine wedding : “Glamorous Traditional Brides Fashion Show “ 

Rini Yuliani  :  “Pengantin Hijab Modern” 

Rosi Marselina :  “Royal Gayatri”

R-Jayanti :     “Kemilau Pengantin Muslim Nusantara“  
   
Suryaraka :  “Power of Beauty Eyelashes”

Susanti Wang :  “Sulam Alis Cantik  Alami “

 “The Leaf of Love” Winny Florist : 
 

Festival Perkusi Bandung (5-7 org)            
Festival Tari Kolaborasi (4-6 org)               
Make Up Pengantin Modifikasi       

* Umum/ Dewasa 
* Biaya pendaftaran 150.000 / perlombaan 
* Info Lomba : Java Etnika - 085221222757- 082115545345

Music & Entertainment   
 

BıAnCA 

MC:

Denny Dewangga Iis Pitaloka IvanFajar Febian Imam Ady  
 Luqman Oktaviana Nodi RahadianMita Imoruya  

Sardia Firdaus  Vivi Mediatrix Troy Willy Kevinda

   Grand Opening Show : 

  Ibu Atalia Kamil  

 

Best Deal From: 

Photo: Doni DJ Photography | Wardrobes: Ivan Belva | Accessories: Winny Florist | Model: Fionnita

Presented by:

Honeymoon
3D/2N@Bali

Free Entry
10.00-21.00

Jl. Gatot Subroto  289 Bdg 

FREE
Make up/Gown
BED SET
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