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Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat 
melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Provinsi Jawa Barat,  menggelar event 

surfing berskala internasional dengan tajuk 
Amazing Geopark Adventure Tourism (AGAT) 
dengan tema “Cimaja Geosurf Challenge, Our 
Amazing Adventure”, yang  digelar di Pantai 
Cimaja, Kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, 
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 14-
15 Oktober 2017.
 Eksibisi Amazing Geopark Adventure 
Tourism 2017 (AGAT) akan diikuti oleh 14 surfer 
pro internasional dari Amerika Serikat, Australia, 
Italia, Inggris, Jepang, Kanada, Maladewa, Maroko, 
Philipina , Singapura, Selandia Baru, Thailand 
dan Taiwan; 14 surfer nasional dari Bali, Banten, 
Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara 
Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumatera 
Selatan, Yogyakarta dan Jawa Barat sebagai 
penyelenggara.
 Selain itu, AGAT diikuti pula oleh 35 surfer 
advance dari kancah regional Jawa Barat dengan 
mayoritasnya peselancar dari Kabupaten 
Sukabumi. Tak ketinggalan daerah yang memiliki 
potensi pengembangan surfing di Wilayah Geopark 
Ciletuh Palabuhanratu dari 21 desa di 8 kecamatan 
akan mengirimkan pesertanya untuk mendapatkan 
coaching clinic serta kelas surf school sebagai 
bekal mereka untuk mengembangkan surfing di 
daerahnya.

 Kepala Dinas Pariwisaya dan Kebudayaan 
Provinsi Jawa Barat Ida Hernida SH M.Si didampingi 
Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dra. Ani 
Ismarini M.Hum menjelaskan pemerintah Provinsi 
Jawa Barat terus merealisasikan dukungannya 
terhadap komitmen pencapaian sebagai UNESCO 
Global Geopark (UGG) bagi Geopark Ciletuh-
Palabuhanratu (GCP).
 Sebagaimana diketahui validasi terhadap 
GCP telah dilaksanakan pada tanggal 1-4 Agustus 
2017 oleh Asesor UNESCO yaitu Alexandru 
Andrassanu dan Soojae Lee yang didampingi oleh 
observer Hanang Samodra.
 Adapun hasilnya telah dibahas dalam 
Asia Pacific Geopark Network Symposium ke 5 di 
China dan akan dilanjutkan pada sidang UNESCO 
bulan April 2018, Sedangkan untuk penetapannya 
menunggu pada bulan September 2018 bertepatan 
dengan UNESCO Global Geopark Symposium.
 Ida menjelaskan salah satu upaya 
mempromosikan Kawasan Geopark Ciletuh-
Palabuhanratu kepada dunia, kali ini dengan 
digelarnya “Cimaja Geosurf Challenge, Our 
Amazing Adventure”. 
 Geopark Ciletuh- Palabuhan ratu 
mempunyai spot surfing yang telah mendunia, 
yaitu Ombak Tujuh dan Pantai Cimaja. Selain 
itu, terdapat juga spot surfing lainnya dengan 
jenis ombak beach break yaitu Cipaku 
(Ujunggenteng), Loji Beach Break, Citepus, 

Karang Naya (Samudra Beach), Karang Papak 
(Sunset Beach), dan Karanghawu.
 Sedangkan dengan jenis ombak point 
break adalah: Haurber Point (Ujunggenteng), 
Mama’s Point (Ujunggenteng), Turtle Beach 
(Ujunggenteng), Ombak Tujuh, Loji Point, Karang 
Sari, Cimaja, Indocator, Pajagan Point, dan Karang 
haji.
 Pantai Cimaja memiliki daya tarik pantai 
yang unik berupa hamparan aluvial dengan batuan 
alam bulat-bulat lonjong di sepanjang pantainya, 
selain itu Pantai Cimaja juga memiliki ombak point 
break dengan kontinyuitas ombak sepanjang tahun 
yang bisa memanjakan para surfer. 
 Daya tarik lainnya adalah prestasi 
surfing di Pantai Cimaja telah mencapai tingkat 
internasional dengan adanya Dede Suryana 
sebagai putra daerah yang berhasil membawa 
nama baik Indonesia di perhelatan surfing dunia, 
jejaring internasional yang dimilikinya pun mampu 
mengangkat wisata minat khusus surfing Cimaja.

“ 14 Surfer Pro-Internasional“
Ikuti AGAT di Geopark Ciletuh

A DVERTORIAL

Penulis : Hendra Karunia
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K awasan Cikole Lembang selama ini menjadi 
destinasi wisata favorit para wisatawan 
lokal maupun wisatawan mancanegara. 

Selain karena udaranya yang masih sejuk, 
dikawasan lembang banyak pilihan lokasi wisata 
alamnya seperti Gunung Tangkuban Perahu dan 
Maribaya.
 Kini dikawasan Cikole Lembang telah 
hadir lokasi wisata baru yakni wisata edukasi 
Orchid Forest Cikole Lembang. Orchid Forest ini 
berada di lahan 14 hektar di tumbuhi oleh hutan 
pinus dan terdapat koleksi 157 anggrek langka dari 
seluruh dunia.
 Di Orchid Forest pengunjung bisa 
mempelajari cara budidaya Anggrek dan dapat 
membelinya langsung di tempat penangkaran 
bunga anggrek ini. Salah satu yang menjadi favorit 
di lokasi ini adalah  koleksi  anggrek hitam  dan 
anggrek kantong semar.
 Begitu memasuki gerbang utama, 
pengunjung akan di suguhkan aneka ragam 
bunga anggrek yang sudah di tata di vas bunga 
dan juga pohon pinus yang begitu rindang dan 
menjulang tinggi. Karena begitu luas areanya,

pengunjung tidak perlu khawatir apabila kelelahan, 
pengelola sudah menyiapkan mobil golf yang siap 
mengantar keliling kawasan tanpa di pungut biaya.
 Fasilitas di tempat ini terbilang cukup 
lengkap seperti ada toilet dan mushola. Selain 
itu wahana di orchid forest juga sangat menarik 
seperti Sky Bridge yakni jembatan gantung yang 
terbuat dari tali tambang putih dan kayu.
 Pada malam hari jembatan ini akan 
menyala secara otomatis karena lampunya sudah 
dipasangi sensor, sehingga suasananya semakin 
romantis. Untuk menaiki jembatan gantung 
bergoyang ini pengunjung dikenakan biaya Rp.15 
ribu perorang sudah termasuk gratis menggunakan 
fasilitas outbond seperti Flying Fox dan bermain 
hammock.
 Selain itu banyak spot menarik untuk 
foto-foto seperti amphytheater, rumah pohon 
dan juga rumah kelinci. Bagi 
pengunjung yang kelaparan, 
jangan khawatir karena 
di tempat ini terdapat 
foodcourt dan juga cafe 
dengan menu makanan dan 

minuman yang beraneka ragam.
 Bagi pengunjung yang ingin merasakan 
sensasi menginap di alam terbuka, di tempat 
inipengelola juga menyediakan area camping 
ground. Pengunjung bisa kemping area camping 
ground dengan biaya Rp.450 ribu dengan 
kapasitas tenda untuk 4 orang. Sedangkan tenda 
dengan kapasitas 9 orang di kenakan biaya 
Rp.950 ribu permalamnya sudah termasuk 
fasilitas breakfast, api unggun dan jagung bakar.
 Untuk masuk ke Orchid Forest pengunjung 
dikenakan tiket biaya masuk weekday Rp.25ribu 
dan weekend Rp.30 ribu serta di kasih gratis air 
mineral. Sedangkan untuk parkir Rp.5000 untuk 
mobil dan Rp.3 ribu untuk motor. Buka dari 
pukul 08.00-17.00 WIB. Orchid Forest Lembang 
berlokasi dijalan Tangkuban Perahu Raya KM.8 
Cikole Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

Edisi Oktober 2017

J ALAN-JALAN

Liburan Sambil Menikmati Bunga Anggrek di Orchid Forest Lembang

Penulis : Hendra Karunia
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J ALAN-JALAN

J ika Anda dan keluarga sedang mencari 
tempat wisata air yang memiliki fasilitas 
kolam ombak layaknya bermain di laut 

lepas, maka tempat yang satu ini wajib untuk di 
coba. 
 Berdiri sejak tahun 2012, Tektona 
Waterpark yang berada di kawasan wisata 
Kampung Batu Malakasari Baleendah, Kabupaten 
Bandung menawarkan wahana permainan yang 
tergolong masih jarang di kawasan Bandung Raya, 
yaitu wahana kolam ombak.

 Wahana ini menjadi salah satu primadona 
di antara wahana yang lain karena kolam yang 
cukup luas dengan kedalaman antara 20 cm 
hingga 2 meter bisa  di gunakan banyak wisatawan 
secara bersamaan. Sensasi saat arus ombak datang 
menghempas menjadi pengalaman yang paling di 
nanti-nanti khususnya anak kecil.
 “Selain kolam ombak, di Tektona 
Waterpark juga memiliki wahana lainnya seperti 
kids pool, toot’s pool, ember tumpah, leser slide, 
body slide, spriral slide, swiming pool, kolam arus. 
Sementara fasilitas yang di tawarkan di antaranya 
adalah snack corner, food corner, gazebo, mushola, 
klinik, dll. Tidak perlu repot - repot membawa 
peralatan, di Tektona Waterpark menyediakan 
penyewaan berbagai ban untuk wahana permainan 
di air”, ujar Manager Tektona Waterpark Ligar.
 Harga tiket sebesar Rp. 50.000,- per 
orang di Tektona Waterpark khusus bulan Oktober 

& November 2017 akan mendapatkan diskon 
sebesar 30 % menjadi Rp. 35.000,-.
 Buka hari senin - jum’at jam 08.00 - 
16.00 wib, dan hari sabtu - minggu dari jam 
08.00 - 17.00 wib, terbuka untuk family atau 
group dan rombongan. Di Tektona Waterpark juga 
mengadakan program les renang dengan pelatih 
profesional.
 Untuk info lebih lanjut Anda bisa 
datang langsung di Tektona Waterpark di 
Kawasan Kampung Batu Malakasari Baleendah 
(Rencong), Kabupaten Bandung, hubungi telefon 
022- 859 330 55. Kunjungi juga sosial media 
Kampung Batu Malakasari di

 -  Facebook @Kampung Batu Malakasari
 -  Twitter @KampungbatuBDG
 -  Instagram @Kampungbatu.

Serunya Main Kolam Ombak
di Tektona Waterpark

Penulis : Yusuf Ariyanto
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J ALAN-JALAN

T aman Lalu Lintas Ade Irma Suryani 
Nasution di Jalan Belitung, Bandung, 
kini memiliki wajah baru. Taman dengan 

konsep edukasi keselamatan berlalu lintas ini 
setelah di revitalisasi terdapat wahana permainan 
dan wahana edukasi yang lebih segar dan 
kekinian.
 Sejumlah ornamen menyerupai miniatur 
kota kini terbangun dengan cukup rapi dan 
instagramable sehingga cocok untuk foto-foto 
dengan keluarga. Selain itu Rambu-rambu lalu 
lintas yang terpasang juga mengalami banyak 
perbaikan dari sebelumnya.
 Kini wahana permainan di bagi menjadi 
tiga zona yakni zona kota, zona pegunungan dan 
terakhir zona sungai. Di zona kota anak akan 
bersepeda seolah berkeliling Kota Bandung, 
pengendara sepeda cilik dalam berlalu lintas itu 
didukung dengan bangunan mini toko, kantor pos, 
minimarket, hingga pom bensin. 
 Selanjutnya mereka akan menuju zona 
gunung yang merupakan tanjakan berbukit khas 
alam Kota Bandung, sebelum memasuki finish 
anak-anak akan melewati zona sungai yang 
merupakan replika jembatan layang Pasupati yang 
di bawahnya terdapat sungai.

 Masih di Zona Kota, kereta api tetap 
menjadi ikon taman yang di bangun sejak tahun 
1958. Selain dilengkapi ampiteater, terdapat ruang 
tontonan edukasi yang menampilkan tayangan 
tentang berlalu lintas.
 Taman ini diciptakan supaya anak-anak 
memahami keamanan dan kedisiplinan berlalu 
lintas sejak dini.
 Yang menarik ada sejumlah penambahan 
wahana baru seperti mobil melayang yang bisa 
menjadi tempat selfi pengunjung. Selain itu ada 
juga sungai kecil yang mengalir di bawah ‘Fly Over 
Pasupati’ yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung 
sebagai tempat bermain air layaknya yang berada 
di Taman Sejarah. 
 Ada penambahan fasilitas seperti bangku 
taman, amphitheater, mini museum, tempat 
edukasi anak-anak, hingga rumah pohon yang bisa 
menjadi tempat beristirahat pengunjung.
 Terdapat juga marka atau rambu lalu 
lintas dengan ukuran besar yang cocok untuk foto-
foto. Di bagian belakang wahananya tidak berubah 
masih terdapat wahana permainan seperti korsel 
(komedi putar), ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, 
dan patung-patung binatang.

 Harga tiket Taman Lalu Lintas sangat 
terjangkau yakni Rp.7000. Untuk naik wahana 
seperti kereta ataupun kereta motor hanya 
Rp.5000.
 Taman Lalu Lintas buka setiap hari mulai 
pukul 08.00-17.00 WIB.

““ -...Wajah Baru...- ““
Taman Lalu Lintas Bandung

Penulis : Yogi Pebriansyah
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K ULINER HOTEL

B agi Anda penyuka kuliner khas Jepang 
yang otentik di kota Bandung, wajib 
dicoba untuk mencicipi sajian menu dari 

Okoh Japanese Restaurant yang merupakan bagian 
dari Hotel Horison Bandung. Karena di Okoh 
Japanese Restaurant ini berbeda dari restoran 
Jepang lainnya, ditempat ini bahan-bahannya 
semua menggunakan bahan impor sehingga rasa 
dan kualitas bahan bakunya sama dengan masakan 
dari negara asalnya.
 Menu di Okoh Japanese Restaurant sangat 
lengkap, salah satunya adalah Sushi. Sushi menjadi 
salah satu sajian khas Jepang yang ditawarkan di 
tempat ini yakni California Roll Maki dan Futomaki. 
California Roll Maki  terdiri dari nasi jepang, 
avocado, crabstick, unagi, mayones, nori,gari 
sushi dan tobiko. Taburan tobiko berwarna oranye 
terlihat begitu menawan dan menggoda untuk 
segera dinikmati.

 Sedangkan  Futomaki  komposisinya 
terdiri dari nasi jepang, crabstick, nori, kani 
steak,yakinori,  timun, wortel, shitake, telur dadar, 
unagi, mayones, dan juga tobiko. Untuk menikmati 
Sushi ini pengunjung hanya membayar Rp. 70 ribu 
sudah termasuk ocha.
 Selain itu , ada juga menu favorit restoran 
Jepang ini yakni sukiyaki dan  shabu-shabu. Yang 
menarik , di resto ini pengunjung dimanjakan 
langsung oleh Chef dengan memasak langsung 
di depan sang tamu. Sehingga pengunjung  bisa 
menikmati proses memasak dan mendapatkan 
sajian yang masih hangat dan segar.
 Tetapi apabila pengunjung ingin memasak 
sendiri pun bisa. Bahan-bahan  Sukiyaki terdiri 
dari  irisan dagi sapi yang dicelup kedalam panci 
khusus berisi air panas, kemudian di masukan juga 
mie, udon, wortel, jamur, sawi putih, bayam jepang, 
bawang bombay, tofu, daun bawang, dan telur 
ayam. Rasanya sangat gurih dan manis. 
 Sedangkan untuk Yakiniku yakni irisan 
daging sapi yang di bakar di atas anglo , sayur-
sayuran seperti paprika bawang bombay ikut di 
bakar. Sebelum di makan daging di celup kedalam 
saus berwijen atau biasa di sebut niku tare. Untuk

menikmati Shabu-Shabu dan sukiyaki di tawarkan 
dengan Rp.175 ribu.
 Okoh Japanese Restaurant tempatnya 
sangat nyaman dengan kapasitas 60  pengunjung. 
Interiornya berkonsep Jepang sehingga 
pengunjung seakan-akan berada di negara 
matahari terbit. Ada beberapa pilihan bagi para 
pengunjung untuk  memilih mau duduk di tatami 
ataupun kursi.

Okoh Japanese Restaurant Hotel Horison Ultima 
Bandung, Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 121, Buah 

Batu, Bandung
022 – 7305000

Menikmati Makanan Jepang Sesungguhnya di

Okoh Japanese Restaurant
Penulis : Hendra Karunia
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K ULINER

K awasan Bandung Timur kini perkembangannya 
termasuk paling pesat, tidak hanya dari 
pertumbuhan propertynya saja, melainkan 

wisata kulinernya banyak bermunculan tempat 
nongkrong mulai dari cafe, rumah makan ataupun 
restoran.
 Salah satu tempat nongkrong yang 
sedang ngehits di Bandung Timur adalah Basecamp 
FoodFactory, terletak di jalan  A.H Nasution  KM 10
No.15e Ujung Berung Bandung.  Cafe ini tempatnya 
sangat nyaman dan luas dengan kapasitas 250 
orang. Untuk nongkrong di tempat ini lebih seru 
datangnya di malam hari, karena dihiasi dengan 
lampu-lampu hias sehingga nuansa romantisnya 
lebih terasa.
 Selain itu di Basecamp FoodFactory 
terdapat fasilitas bermain untuk anak-anak seperti 
perosotan, ayunan dan ATV.  Banyak pilihan menu

dicafe ini mulai dari menu makanan pembuka, 
menu makanan sajian nusantara, Asia dan Eropa.
 Untuk menu pembuka tersedia tahu cabe, 
banana fritter, french fries, barbeque chicken 
wings, seblak factory, dan seblak basecamp. 
Sedangkan menu Eropa ada steak sirloin dan 
tenderloin. Bagi yang senang dengan porsi jumbo 
di cafe ini menyediakan sandwich dan burger. 
Sandwich di tempat ini bisa dimakan untuk porsi 4 
orang.
 Sajian kuliner khas Nusantara di Basecamp 
FoodFactory sangat beragam pilihannya, ada iga 
bakar, sop iga, sop buntut, ikan nila, nasi ayam 
bakar, nasi ayam kremes, nasi ayam bakar, nasi 
ayam penyet, nasi goreng sosis, nasi jembung 
ayam, nasi jembung sapi.
 Sedangkan untuk menu Asianya 
ada kwetiaw seafood, kwetiau original. 

kwetiau siram ayam, kwetiau siram sapi, mie 
terbang seafood, mie terbang lada hitam dan  mie 
terbang rica-rica.
 Sedangkan untuk menu minumannya ada 
mojito orange, mojito lychee, mojito honeydew, 
mojito lemon,mojito watermelon, strawberry 
milkshake, vanilla milkshake, chocolate milkshake, 
greentea milkshake, vanilla ice coffee, vanilla oreo, 
, fresh orange juice, fresh watermelon juice, lemon 
juice, americano coffee, double espresso, single 
espresso, hot coffee caramel, hot mochacino dan 
masih banyak lagi.
 Basecamp FoodFactory juga menyediakan 
fasilitas paket Wedding, arisan,dan  ulang tahun. 
Basecamp FoodFactory buka setiap hari pukul 
10.00-23.00 WIB.

B agi Anda yang tinggal ataupun sedang 
melintas di kawasan Bandung Timur 
tepatnya di sekitar jalan AH. Nasution 

Ujung Berung Bandung, terdapat warung lotek ibu 
Entin.
 Lotek ini berbeda dari kebanyakan lotek 
di Bandung yakni di bumbu kacangnya. Lotek 
kebanyakan di Bandung kacangnya sebelum di 
jadikan bumbu biasanya dicampur dengan ubi 
ataupun kentang untuk mendapat kekentalan 
bumbu kacangnya.
 Tetapi di lotek Bu Entin bumbu kacangnya 
murni hanya menggunakan kacang tanah sehingga 
bumbu kacangnya sangat kental dan gurih.
 Untuk sayurannya sendiri hampir sama 
dengan lotek yang lainnya seperti engkol, tauge, 
kangkung, kacang panjang, bayam. Di warung ini 
juga menyediakan pilihan mau lontong ataupun 
nasi. Ada juga tambahan tahu goreng.

 Satu porsi lotek Bu Entin sangat 
terjangkau yakni Rp.16.000 sudah termasuk 
lontong dan tahu. Selain lotek di tempat ini juga 
menyediakan karedok dan rujak. Lotek Bu Entin 
buka setiap hari mulai pukul 09.00-15.00 WIB.
 Alamatnya di jalan AH Nasution, kalau 
dari arah Cicaheum setelah Pasar Ujung Berung 
dan  Sebelum Stikes Bhakti Kencana.

Kentalnya Bumbu Kacang Lotek Entin
Penulis : Yogi Pebriansyah

Basecamp Food Factory, Tempat Nongkrong Baru di Bandung Timur

Penulis : Hendra Karunia
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M akan siang merupakan salah satu rutinitas 
yang paling ditunggu baik itu oleh 
karyawan, pebisnis ataupun mahasiswa. 

Kadangkala yang menjadi pemasalahan ketika kita 
sulit mencari tempat makan siang di cafe dengan 
suasana  nyaman dan harga yang terjangkau di 
kota Bandung.
 Dari sekian banyak cafe di Bandung, 
Everjoy Cafe adalah cafe yang menawarkan menu 
makan siang “ Smart Lunch” dengan harga yang 
terjangkau dan pastinya menunya sangat lezat dan 
nikmat.
 Menurut General Manager Everjoy Cafe, 
Sahmad, Cafe ini mengusung paling tidak empat 
konsep. Yakni harga yang terjangkau, lunch 
(makan siang) waktunya sangat sebentar sehingga 
penyajian harus cepat, presentasi bagus dan 
rasanya enak. 
 “Karena kita ingin mengakomodir makan 
siang di cafe dengan harga terjangkau,” ujar 
Sahmad saat di temui Destinasi Bandung.

 Terdapat 18 menu yang terdiri dari menu 
Indonesia dan Asia. Menu favorit makan siang di 
Everjoy Cafe adalah nasi ayam cabe kering, nasi 
hainan dan ayam goreng serundeng. 
 Selain itu ada juga menu mie godog jawa, 
mie goreng jawa, nasi kakap asam manis, nasi 
goreng ala Thai, nasi goreng daging sapi asap, nasi 
goreng kampung, omelet jawa, nasi pandan ikan 
bumbu merah, nasi ayam goreng kalasan, nasi 
ayam cah jamur, nasi ayam rica-rica, nasi rendang 
sapi, nasi ayam goreng serundeng, soto ayam dan 
lontong opor.
 Harganyapun sangat terjangkau dikisaran 
Rp.26 ribu sampai dengan Rp.37 ribu per porsinya.
 Untuk promo “Smart Lunch” ini mulai 
buka dari pukul 11.00-15.00 WIB.
 Everjoy Cafe dapat menampung hingga 
90 orang, sangat cocok untuk mengadakan acara 
arisan, ulang tahun, dan komunitas. Bagi Anda 
yang suka ngopi Everjoy Cafe juga menyediakan 
minuman berbahan dasar kopi dan turunannya

seperti long black, cappucino dan masih banyak 
lagi. Yang menarik di cafe ini adalah punya mesin 
roasting sendiri dengan barista yang sudah 
pengalaman.
 Everjoy Cafe berlokasi di Ivory Hotel Jalan 
Bahureksa No.3 Bandung, buka setiap hari dari 
pukul 06.00- 23.00 WIB.

 - Telepon : 022-4203999
 - Instagram : @everjoycafe 

Lezatnya Menu Makan Siang
“Smart Lunch” di Everjoy Cafe

Penulis : Hendra Karunia
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H OTEL & RESIDENCE

B ridal shower adalah pesta pemberian 
hadiah yang diselenggarakan untuk calon 
pengantin. Kebiasaan ini berasal dari 

tahun 1890-an. Bridal shower umumnya dikenal 
di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia 
Baru. Di Indonesia sendiri, bridal shower belum 
lama populer.
 Tujuan diadakannya bridal shower di 
Indonesia adalah untuk merayakan dan menjadi 
salah satu cara untuk mempertemukan teman atau 
sahabat terdekat. 
 Aston Braga Hotel & Residence 
menghadirkan promo yang sangat menarik untuk 
para calon mempelai bila ingin mengadakan 
Bridal Shower kita menyediakan paket seharga 
Rp 4.750.000,-nett anda bisa mendapatkan 

berbagai keuntungan. 
 Paket tersebut sudah termasuk menginap 
satu hari di Condotel 3 Bedrooms, breakfast untuk 
5 orang, set menu untuk 10 orang dan dekorasi 
untuk di kamar dan meja makan.
 Ayo tunggu apa lagi mari buat kejutan 
untuk sahabat-sahabat kita dan jadikan momen 
yang tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah 
hidup anda.
 Untuk keterangan lebih lanjut bisa 
hubungi di 022-84460000 atau bisa langsung 
hubungi Eri di 0859 5667 8256 atau bisa langsung 
datang ke Aston Braga Hotel & Residence Bandung 
di Jalan Braga 99-101 Bandung.
 Aston Braga Hotel & Residence Bandung 
delightful moments of heartfelt service. 

Untuk Reservasi Hubungi
Aston Braga Hotel and Residence, Bandung

 Phone : 022-84460000
 Fax       : 022-84460100
 E-mail : info@astonbraga.com

www.astonbraga.com

Spesial Paket Promo Bridal Shower di
Aston Braga Hotel & Residence Bandung

Penulis : Yusuf Ariyanto
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H OTEL

G rand Pasundan Convention Hotel 
merupakan Hotel bintang 4 berkonsep 
MICE di Bandung, Jawa Barat. Terletak di Jl. 

Peta no 147-149 (lingkar selatan), Grand Pasundan 
Convention Hotel memiliki luas area tanah 9.317 
m2 dan luas bangunan 16.548 m2 yang dapat 
menampung ±200 mobil & ± 7 bus 56 seats. Lokasi 
Grand Pasundan Convention Hotel dapat di access 
melalui Tol Pasir Koja (±2KM), Bandara Husein 
Sastranegara (±5KM), dan terminal leuwi panjang 
(±1KM).

  Saat ini Grand Pasundan 
Covention Hotel memiliki 
163 Kamar yang dibagi 
menjadi 2 Room Rates atau 
2 building dengan masing-
masing Room Rates terdapat 
beberapa type kamar, 
diantaranya Main Building 
terdapat 5 Type Kamar yaitu 
Deluxe, Executive, Premier 

Suite, Royal Family Suite, dan Presidential Suite.
 Room Rates lainnya ada West Wing 
terdapat 6 type kamar yaitu Studio, Standard, 
Superior, Classic Suite, Family Suite, dan Grand 
Family Suite.
 Fasilitas yang ditawarkan oleh Hotel 
berbintang empat ini diantaranya dilengkapi 
dengan 11 Metting Room yang masing-masingnya 
berbeda diantaranya Malibu Dome, Jayagiri, 
Wastukantjana, Citraganda, Niskala, Sribaduga, 
Sangkuriang, Linggabumi, Linggawarman, 

Dayangsumbi, dan Ragasuci.
 Selain itu, lokasi hotel yang strategis 
memberikan para tamu keuntungan dekat dengan 
wahana wisata kuliner & berbelanja (±2KM), 
diantaranya Taman kota Tegalega, Mall Festival 
City Link, Pasar Burung Sukahaji, Wisata Sepatu 
Cibaduyut, Wisata Kuliner malam Cibadak, Wisata 
berbelanja Pasar Baru dan Wahana Trans Studio 
Bandung.

 Grand Pasundan Convention Hotel
 Jalan Peta 147-149 Bandung 40233
 Phone +62 22 6043135
 Hotline +62 811 2266 959
 www.grandpasundan-hotel.com
 Twitter & Instagram @GrandPasundan
 Fanpage @Grandpasundanhotel

--- Menginap dengan Fasilitas Lengkap di ---

Grand Pasundan Convention Hotel
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F ASHION

K eanekaragaman batik nusantara saat ini 
memang menjadi trend tersendiri dan 
memberikan banyak inspirasi khususnya di 

kalangan perancang busana Indonesia.
 Ajang fashion show yang merupakan 
rangkaian dari Bandung Shoes & Leather Exhibition 
yang di selenggarakan di Graha Fortuna pada 12 - 
14 Oktober 2017, menampilkan 3 desainer  yang 
sudah malang melintang di beberapa ajang fashion 
show bergengsi di tanah air.
 Bertajuk casual tapi tetap elegan, 
designer Dedi Setiawan menampilkan koleksi 
batik yang terinspirasi dari kekayaan ragam kain di 
Indonesia.
 Pada ajang fashion show kali ini Dedi 
sengaja memanfaatkan batik Yogjakarta dengan 
nuansa biru serta corak beragam yang tentunya di 
kenalkan untuk semua kalangan khususnya anak 
muda masa kini.

 Sementara karya kedua dari designer 
Jeng Ditz yang pernah menjadi finalist of 
womenpreneur by female.com & Indosat kali 
ini menampilkan koleksi batik yang di dominasi 
gaun untuk acara formal.
 Di koleksi ketiga di tampilkan 
koleksi dari designer Zuebarga by Benz 
dengan menampilkan karya-karya batik etnik 
kontemporer seperti kain tenun, batik, tapis, 
ulos, dll.
 Dengan padu padan kain nusantara 
serta warna yang beragam menjadikan design 
dengan teknik cutting patchwork yang elegant, 
arsitektural juga tampilan yang asimetris 
sehinggga menjadi styles yang edgy dengan 
identitas dan selera serta karakter pribadi yang 
dinamis tetap mengusung etnik kontemporer 
dan menggabungkan susana modern yang tetap 
kekinian sebagai cirikhas Zuebarga by Bens.

 Dalam fashion show yang terbagi dalam 3 
sesi ini penampilan para model yang membawakan 
karya - karya dari ke-3 designer tampak memberikan 
warna berbeda dengan gaun dan busana batik 
nusantara. “Penampilan ketiga Designer yang tampil 
untuk pertamakalinya dalam satu event kali ini, 
tentunya akan memberikan banyak inspirasi bagi 
masyarakat.
 Keanekaragaman kain nusantara bisa di 
tampilkan dalam balutan batik tradisional dengan 
konsep yang lebih modern,”  ujar Ivan selaku Owner 
Miracle Organizer.

‘ Perpaduan Batik ’ Terinspirasi dari
Kekayaan Ragam Kain Indonesia
Penulis : Yusuf Ariyanto

Sumber Foto: Ivan Kurniawan
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H OTEL

H otel ibis budget Asia Afrika Bandung 
merupakan hotel budget yang berada 
di pusat kota Bandung dengan 

memiliki meeting room dan Ballroom terbesar 
dikelasnya. 
 Hotel Ibis Budget Asia Afrika di bawah 
manajeman AccorHotels ini memiliki 164 kamar 
yang memiliki desain kepompong penuh warna 
dan kontemporer. Kamarnya memiliki tempat 
tidur yang nyaman, dilengkapi dengan  kasur 
yang lembut dan bantal yang empuk dengan tiga 
pilihan tempat tidur yakni tempat tidur ganda, 
tempat tidur single, dan tempat tidur susun

Selain itu terdapat  TV LCD 26 “ dan akses Internet 
WIFI gratis.
 Hotel yang sangat di minati oleh para 
Backpacker  kini berkembang dan menyasar ke 
corporate dan goverment. Hotel ibis Budget Asia 
Afrika lokasinya sangat strategis hanya 20 menit 
berkendara dari Bandara International Husein 
Sastranegara, 10 menit dari stasiun kereta api 
Bandung. Hanya 5 menit jalan kaki dari museum 
Konferensi Asia Afrika, Alun-alun Bandung dan 
jalan Braga.
 Memiliki 9 lantai, hotel ini 
menyediakan paket wedding sampai dengan

300 pax. Dengan harga yang terjangkau para tamu 
dimanjakan dengan fasilitas yang sangat nyaman 
dan keramahan seluruh karyawan hotel.
 Untuk Informasi lebih lanjut bisa datang 
langsung ke Ibis Budget Asia Afrika  Jalan Asia 
Afrika No 128 Bandung.

 Telepon : (022) 4267999
 Fax : (022) 4267989
 Website : www.Accorhotels.com

Menginap dengan Nyaman di Ibis Budget Bandung Asia Afrika

Penulis : Yogi Pebriansyah
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K ECANTIKAN

D engan kandungan bahan-bahan aktif yang 
penuh manfaat, Wardah White Secret Pure 
Treatment Essence membantu mencerahkan 

kulit sekaligus menghidrasi. Wardah sebagai brand 
kosmetik terkemuka di Indonesia yang merupakan 
beauty expert, terus berinovasi dalam menciptakan 
produk-produk kecantikan yang dipersembahkan 
bagi perempuan Indonesia. 
 Kali ini, Wardah meluncurkan inovasi 
terbaru Wardah White Secret Pure Treatment 
Essence yang merupakan bagian dari Wardah White 
Secret Series. Acara peluncurannya berlangsung 
hari ini di atrium Trans Studio Mal, Bandung, Jawa 
Barat.
 “Wardah White Secret Pure Treatment 
Essence adalah hasil inovasi terbaru dari Wardah 
Skin Innovation, yang ditujukan untuk membantu 
mencerahkan kulit wajah yang memudar akibat 
terpapar polusi dan cuaca. Bahan-bahan aktif di 
Wardah White Secret Pure Treatment Essence juga 
membantu menghidrasi kulit wajah agar terjaga 
kelembapannya sehingga siap menerima nutrisi 
dari perawatan kulit selanjutnya,” jelas Rifina 
Afandi, Brand Manager Wardah.
 Wardah White Secret Pure Treatment 
Essence diformulasikan dengan Puressential Skin 
Solution yang mengandung Edelweiss Extract 
untuk membantu memancarkan cahaya cerah kulit. 
Edelweiss (Leontopodium alpidum) adalah bunga 
yang mampu tumbuh pada ketinggian 3.000 m 
di atas permukaan laut meskipun menantang 
radiasi UV tinggi dan kondisi cuaca ekstrim. 
Bunga ini dikultivasi berkesinambungan, organik 
dan memerhatikan sistem fair trade, kemudian 
diesktrak secara seksama.

 Kandungan lain yang terdapat dalam 
Wardah White Secret Pure Treatment Essence 
adalah Silver Vine Extract, Niacinamide, dan 
Skin Awakening System untuk menjaga kulit 
tetap lembap terhidrasi dan terlihat lebih cerah 
bercahaya.
 Wardah White Secret Pure Treatment 
Essence merupakan bagian Wardah White 
Secret Series yang merupakan rangkaian 
produk perawatan dan pencerah wajah yang 
halal dan nyaman digunakan sehari-hari namun 
tetap memberikan hasil yang optimal.
 Perawatan Menyeluruh untuk Kulit 
Cerah Bercahaya. Untuk mendapatkan kulit 
wajah yang sehat dan cerah bercahaya, Wardah 
mengajak perempuan Indonesia untuk mulai 
melakukan perawatan kulit secara rutin dengan 
langkah-langkah yang tepat. Jika kulit berada 
dalam kondisi optimal, maka penyerapan 
nutrisi, termasuk bahan aktif pencerah dalam 
produk-produk Wardah White Secret Series, 
juga akan berlangsung dengan optimal.

 Langkah-langkah perawatan kulit wajah yang 
paling mendasar dan tidak boleh terlewatkan adalah 
pembersihan, pemberian nutrisi dan kelembapan, 
kemudian diakhiri dengan perlindungan.
 Setelah langkah pembersihan, pastikan kulit 
wajah dalam kondisi lembap terlebih dahulu agar kulit 
siap menerima dan menyerap nutrisi dari produk-
produk perawatan yang selanjutnya dengan baik.
 Di sinilah Wardah White Secret Pure 
Treatment Essence berperan untuk membantu kulit 
mendapatkan kembali kelembapannya.
 “Sebagai pengguna Wardah White Secret 
Series, aku sangat bersemangat saat Wardah 
meluncurkan Wardah White Secret Pure Treatment 
Essence.
 Selain mendapat manfaat dari bahan-
bahan aktifnya yang membantu kulit wajahku jadi 
cerah bercahaya, kulitku juga menjadi lebih lembap 
sehingga siap untuk mendapat manfaat maksimal dari 
produk perawatan Wardah White Secret selanjutnya,” 
ungkap Raline Shah, Brand Ambassador Wardah.

Wardah Whitesecret Pure Treatment, Essence Rahasia Kulit Bercahaya

Penulis : Fitriana Fadia
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K ULINER HOTEL

B eberapa kali meluncurkan jenis - jenis 
makanan utama, kali ini favehotel Hyper 
Square ingin mengangkat tema makanan 

penutup berbau tradisional yang dikemas dalam 
paket fave-Vorite Dessert, bukan hanya makanan 
penutup tradisional Indonesia namun dari beberapa 
negara.
 Pofertjes with Mango Delight panekuk 
tradisional dari negeri Belanda yang disajikan 
dengan potongan mangga berbentuk dadu dengan 
ice cream vanilla. Baffell merupakan waffle atau 
makanan penutup tradisional dari Inggris, mengapa 
Baffell? Adalah cara baru menikmati waffle dalam 
panggangan bandros tradisional disajikan dengan 
saus cokelat, tak lupa juga tambahan ice cream 
vanilla atau cokelat. Churros, makanan penutup dari 
Spanyol yang seringkali disebut sebagai donat a 
la Spanyol disajikan dengan saus keju, cokelat dan 
tentu saja ice cream. Terakhir dan yang menjadi ciri 
khas makanan penutup tradisional Indonesia yaitu 
Surabi Kinca, makanan tradisional asli Jawa Barat 
ini semacam panekuk terbuat dari tepung beras 
disajikan dengan santan dan gula aren.

 fave-Vorite Dessert dapat dinikmati 
hanya dengan Rp 25.000 net saja, cukup 
terjangkau bukan? Tak perlu bingung jika 
ingin merasakan aneka hidangan penutup 
dari berbagai negara, datang saja ke favehotel 
Hyper Square berlokasi di Paskal Hyper Square 
Jl Pasir Kaliki No 25 - 27 Bandung.
 Untuk informasi lebih lanjut silahkan 
menghubungi 
    - Telepon : +62 8778 6333 
    - Email : hypersquareinfo@favehotels.com. 

International Traditional - faveVorite Dessert favehotel Hyper Square

Penulis : Yusuf Ariyanto
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H IBURAN

M elanjutkan kesuksesan Dance Music 
Nation pertama pada bulan Mei lalu 
dengan mendatangkan DJ TWRK, Emma 

Hewitt, juga DJ Winky, DJ Riri, dan DJ Rizuka, The 
Trans Luxury Hotel dan The Playmaker kembali 
menghadirkan the 2nd sequel of Dance Music 
Nation di Trans Grand Ballroom pada tanggal 7 
Oktober 2017. 
 Tidak kalah meriah dari yang sebelumnya, 
electronic dance music festival ini  dimeriahkan 
dengan penampilan spesial dari DJ internasional 
AronChupa, dan deretan DJ kenamaan Indonesia 
Dipha Barus, Yasmin, dan Tiara Eve.
 The Trans Luxury kembali memanjakan 
penggemar musik Electronic Dance Music (EDM) 
dengan menampilkan DJ Internasional asal Swedia 
AronChupa dan DJ  Indonesia yang sudah tidak 
asing lagi yakni Dipha Barus di gelaran The Second 
Sequel of Dance Music Nation (DAMN).
 Ballroom yang di penuhi sekitar 1200 
orang lebih penggemar musik Electronic

 Dance Music (EDM) benar-benar di hipnotis 
oleh alunan musik dari AronChupa dan Dipha 
Barus, setelah sebelumnya Tiara Eve tampil 
sebagai pembuka.
 Sebelum AronChupa tampil, Dipha 
Barus lebih dahulu menghangatkan suasana di 
Trans Grand Ballroom dengan beberapa lagu 
andalan seperti “All Good”, dan “No One Can’t 
Stop Us”, tidak ketinggalan lagu “Alone” dari 
Marshmello turut dibawakan oleh Dipha Barus.
 Selain itu DJ Yasmin pun tidak 
ketinggalan menampilkan  kebolehannya 
dengan belasan lagu yang di tunggu oleh 
penggemarnya.
 AronChupa muncul dan langsung 
memanaskan suasana Trans Grand Ballroom 
dengan intro lagu “The Final Countdown” dari 
band legendaris Europe, tidak ketinggalan lagu 
andalan seperti, “I’m an Albatraoz”, “Fired Cuz 
I Was Late”, dan “Llama in My Living Room” 
dibawakan dengan apik oleh AronChupa.

Kemeriahan The Second Sequel of 
Dance Music Nation Bersama 
AronChupa & Dipha Barus

Penulis : Hendra Karunia
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T IPS

T ravelling ataupun jalan-jalan kini sudah 
menjadi kebutuhan primer bagi sebagain 
orang. Hal tersebut tidak terlepas dari 

perkembangan dunia digital terutama dengan 
maraknya  platform sosial media seperti instagram, 
facebook, twitter, line dan path.
 Dengan adanya sosial media , destinasi 
wisata yang tersembunyipun semakin mudah 
untuk ditemukan. Bagi anda penyuka  travelling, 
tak hanya soal bekal makanan dan perlengkapan 
dokumentasi saja yang perlu dipersiapkan.  
Terutama  bila berwisata ke destinasi wisata 
dengan lokasi yang sangat jauh dan membutuhkan 
banyak enerrgi, Sebaiknya segala sesuatunya 
harus diperhatikan.
 Agar travelling terasa semakin 
menyenangkan, coba tips berikut ini:

  - Perencanaan Matang -
 Sebaiknya rencanakan liburan jauh-jauh 
hari. Perencanaan perjalanan travellingmu ini akan 
berkaitan dengan rute yang akan ditempuh, jalur 
alternatif, hingga jadwal keberangkatan. Dengan 
membuat rencana perjalanan yang matang, 
maka Anda pun bisa nyaman tanpa pusing di hari 
keberangkatan. 

  - Periksa Kondisi Kendaraan -
 Jika Anda berencana menggunakan 
kendaraan pribadi saat wisata, maka sebaiknya 
periksa kondisi kendaraan. Anda bisa melakukan 
pengecekan ke bengkel sebelum melakukan 
perjalanan. Jika tidak sempat ke bengkel, 
Anda bisa mengecek sendiri kondisi rem, 
busi, ban, olil dan AC mobil. Hal ini dilakukan

untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.

  - Kondisi Kesehatan -
 Tak hanya kendaraan yang digunakan, 
Anda pun juga harus dalam kondisi prima sebelum 
melakukan perjalanan. Sebaiknya, selalu siapkan 
obat-obatan, minuman, makanan dan pakaian yang 
cukup dan nyaman.

  - Beristirahat di Rest Area Terdekat -
 Jika Anda membawa kendaraan sendiri 
saat travelling, maka sebaiknya beristirahat setiap 
2 jam sekali. Tak perlu lama, asal memulihkan 
tenaga yang terpakai. Carilah tempat yang nyaman 
untuk berisitirahat selama di perjalanan.

Tips Travelling Nyaman dan Menyenangkan

Penulis : Fitriana Nur Fadia
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T EKNOLOGI

S iapa bilang kamera DSLR itu besar dan 
berat? Canon, melalui pt. Datascrip, kembali 
menghadirkan kamera DSLR mungil generasi 

terbarunya yaitu EOS 200D di Indonesia. Kamera 
DSLR dengan desain bodi yang kecil, ringkas dan 
ringan ini hadir dengan tampilan yang trendi 
dengan pilihan warna Sophisticated Silver dan 
Trendy White.
 Dibekali teknologi Dual Pixel CMOS AF, 
sensor APS-C CMOS 24,2 megapiksel, serta 
prosesor gambar DIGIC 7, kamera ini memberikan 
keleluasaan bagi pengguna untuk berkreasi dalam 
menghasilkan foto dan video dengan kualitas 
istimewa.
 EOS 200D sangat mudah dan nyaman 
digunakan oleh fotografer pemula sekalipun.

Dengan tampilan antarmuka menu “how-to”, 
pengguna dapat menelusuri fungsi-fungsi yang 
ada pada kamera EOS 200D dan mendapat panduan 
tips menghasilkan foto layaknya fotografer 
profesional.
 Dukungan sensor CMOS APS-C 
beresolusi 24,2 megapiksel dan prosesor DIGIC 7 
menghasilkan gambar tajam dan jernih sekalipun 
dengan kecepatan ISO hingga 25600. Live View 
Servo AF juga bekerja efektif mengejar fokus tetap 
pada subjek  bidikan yang sedang bergerak secara 
terus menerus dan membidik jepretan beruntun 
(continuous shooting) hingga kecepatan 3,5 frame 
per second (fps).Merekam video pun menjadi lebih 
mulus dan nyaman ketika kamera dipasangkan 
dengan lensa Stepping Motor (STM).

 Koneksi Wi-Fi dan NFC memudahkan 
pengguna kamera EOS 200D untuk memindahkan 
foto maupun video dari kamera EOS 200D ke 
perangkat pintar lainnya atau mengunggahnya 
ke Canon Image Gateway, media sosial dan 
penyimpanan cloud.
 Selain itu, dengan menggunakan 
aplikasi Canon Camera Connect, pengguna dapat 
mengatur pengaturan kamera seperti shutter 
speed, focus selection maupun self timer secara 
real time dari smartphone atau tablet. Cukup 
tekan tombol khusus untuk mengaktifkan koneksi 
Wi-Fi di kamera Canon EOS 200D.
 pt. Datascrip sebagai distributor tunggal 
produk pencitraan digital Canon di Indonesia 
memasarkan Canon EOS 200D berikut lensa EF-S 
18-55mm STM dengan harga Rp 9.625.000.

Keren! PMA
Solusi Menikmati

Musik Tanpa Kabel

P olytron merilis ke pasar produk audio generasi 
terbarunya, yang merupakan perangkat audio 
pengganti compo, produk tersebut  termasuk ke 

dalam kategori Multimedia Speaker diberi nama PMA 
series.
 PMA milik Polytron atau biasa dikenal dengan 
speaker computer di design dengan tampilan modern 
dan futiristik. Dengan fitur unggulan Bluetooth V2.1 
A2DP dapat memutar lagu dari gadget secara nirkabel 
dimana performa streaming dapat dinikmati  lebih 
baik. Fungsi Bluetooth tersebut dapat langsung dipilih 
dari pesawat PMA dengan menekan tombol berwarna 
biru atau dengan cara lain yaitu  dengan menggunakan 
tombol Mode untuk pengoperasian berbagai input 
lainnya. Untuk kemudahan lainnya, juga disematkan 
fitur Aux input.
 Selain itu PMA juga  dikemas dan dilengkapi  
dengan subwoofer yang berguna untuk meningkatkan 
suara bass dan juga lengkap dengan speaker kiri dan 
kanan untuk output suara yang lebih kuat. PMA hadir 
dengan tiga varian yaitu PMA 9300; PMA 9502 dan PMA 
9503.
 PMA semakin elegan dengan adanya Ambience 
Light, yaitu tampilan cantik dengan berbagai warna yang 
dipancarkan dari lampu yang berada tepat dibagian 
muka, tersedia tujuh warna diantaranya merah; ungu; 
biru; cyan; hijau; kuning dan putih, atau bahkan lampu 
dapat dijalankan bergantian secara otomatis. Jika 
dikehendaki lampu juga dapat di non-aktifkan dengan 
menekan tombol pada remote.
 Tak kalah dengan audio sebelumnya, PMA 
series diengkapi juga dengan FM Radio, Line input,

2 mic input dan mic level, bass dan treble control. 
Selain musik tentunya pengguna akan tetap 
terus mendapatkan update informasi terkini 
dengan bantuan Radio FM tersebut. Stasiun radio 
kesayangan Anda dapat di program atau disimpan 
di dalam PMA hingga 40 memori.
 Eddy juga mengatakan bahwa Polytron 
tetap konsisten dengan tidak menghilangkan 
ciri khas audio racikan Polytron, PMA juga 
disematkan teknologi Bazzoke yang tertanam 
di dalam chipset-nya, sehingga kekuatan suara 
nada rendah akan terdengar lebih mantap 
dan kuat. Selain itu Polytron juga berikan 
keleluasaan untuk pengguna dengan tombol 
pengaturan pada remote untuk mengaktifkan

atau me-non-aktifkan mode Bazzoke tersebut.
 PMA memiliki ukuran yang ideal 
sehingga dapat ditempatkan dimanapun. 
Namun demikian untuk suara tidak dapat 
diragukan, “Polytron rajanya audio”. Bagi yang 
suka bereksperimen dengan suara maka PMA 
9503 sangat cocok dipilih, apalagi design 
dan modelnya sangat menarik, untuk tipe ini 
tersedia dengan warna Gold.
 Tipe lainnya tersedia PMA 9300 
dengan pilihan warna white dan gold. Juga 
tersedia pilihan warna hitam untuk tipe PMA 
9502.
 PMA dipasarkan dengan harga kisaran 
Rp.700 ribuan.

Ekspresikan Kreativitas dengan Canon EOS 200D
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T IPS

u ntuk mendukung kesehatan gigi maksimal 
yang merdeka dari gigi berlubang, Dekan 
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 

Padjajaran dan Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran 
Gigi Indonesia (AFDOKGI), Dr. Nina Djustiana, drg. 
MKes menganjurkan pemilihan asupan camilan 
dengan makanan bertekstur seimbang yang 
berserat tinggi.
 “Tekstur lembut dari ragam camilan yang 
marak dijumpai saat ini membuat anak kurang 
berlatih mengunyah, sebaliknya makanan yang 
berserat akan lebih lama dikunyah.
 mengunyah, sebaliknya makanan yang 
berserat akan lebih lama dikunyah. Gerakan 
mengunyah merangsang aliran kelenjar 
ludah yang merupakan pembersih alami 
yang dapat menetralisasi keasaman 
di rongga mulut akibat terlalu banyak 
mengonsumsi camilan manis dan lengket.” 

ujarnya kepada Destinasi Bandung dalam rangka 
Bulan Kegiatan Gigi Nasional 2017 bekerjasama 
dengan Pepsodent di Fakultas Kedokteran Unpad 
Bandung Senin (25/9/2017).
 Konsumsi camilan di Indonesia terindikasi 
mengalami peningkatan sebesar 4% setiap 
tahunnya dengan camilan manis dan lengket 
seperti cokelat, pastry dan permen yang paling 
digemari anak-anak. Jenis camilan yang sedang 
menjadi tren dan sering dikonsumsi masyarakat ini 
berisiko lebih besar memunculkan permasalahan 
gigi pada anak terutama gigi berlubang.
 Pepsodent memberikan pemahaman 
kepada orang tua khususnya ibu untuk bijak 
menyikapi tren camilan anak dengan memerhatikan 
pemilihan camilan sehat yang bernutrisi seimbang 
bagi pertumbuhan gigi yang sehat, kuat dan 
terhindar dari gigi berlubang.

Penulis : Yogi Pebriansyah
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E VENT

 ACE secara resmi membuka toko terbaru pada 
hari Rabu, 18 Oktober 2017 yang berlokasi di Bandung 
Electronic Center 2 Lantai 1 Jl. Punawarman, Bandung 
Wetan. Menempati area seluas lebih dari dari 1.200 M2, 
ACE Bandung Electronic Center menghadirkan ribuan jenis 
produk yang menjadi solusi untuk kebutuhan perlengkapan 
rumah dan gaya hidup terlengkap.
 Nana Puspa Dewi, Direktur Marketing Kawan Lama 
Group mengatakan “ACE berkomitmen untuk terus 
menjangkau lebih banyak pelanggan melalui pembukaan 
toko-toko baru. Hari ini kami membuka toko ACE ke-9 di 
Bandung tepatnya di Bandung Electronic Center 2, sebuah 
pusat perbelanjaan yang cukup strategis karena dikelilingi 
oleh apartemen, perumahan dan perkantoran.
 Harapannya, dengan hadirnya toko baru ini bisa 
memenuhi kebutuhan perlengkapan rumah tangga dan 
gaya hidup masyarakat khususnya di wilayah Bandung 
secara lebih lengkap disertai dengan layanan yang 
profesional.”
 Selain menyediakan produk berkualitas dengan 
harga yang kompetitif, sebagai The Helpful Place, ACE juga 
memberikan pelayanan staf yang sigap dan layanan purna 
jual yang profesional seperti layanan antar dan instalasi 
produk, garansi serta service produk.
 Kemudahan berbelanja juga dihadirkan melalui 
fasilitas pembayaran berupa cicilan 0% hingga 12 bulan 
menggunakan kartu kredit dari bank partner. 

The Trans Luxury Hotel
Perkenalkan Kopi Standar Internasional

 Tren kopi di Indonesia dan mancanegara dewasa 
ini kian meningkat. Coffee bar khususnya di Bandung telah 
menjamur di seluruh penjuru kota dengan menawarkan 
keunikan rasa dan racikan biji kopi andalannya. The Trans 
Luxury Hotel sebagai hotel bintang 6 di Indonesia juga 
tidak mau melewatkan semarak tren kopi di Bandung 
dengan menghadirkan seduhan kopi bercita rasa tinggi 
yang berasal dari biji kopi berkualitas internasional, illy 
caffe.
 The Trans Luxury Hotel bekerja sama dengan illy 
caffe memperkenalkan sensasi biji kopi berstandar 
internasional dan dapat dinikmati oleh pengunjung The 
Lounge yang berada di lobby level The Trans Luxury Hotel. 
Perusahaan coffee roasting dari Italia ini sejak tahun 1933 
sudah berdedikasi untuk mengolah biji-biji kopi terbaik 
dari seluruh dunia, jadi tidak perlu diragukan lagi rasa dan 
aroma kopi yang unik dapat dinikmati para pecinta kopi di 
The Lounge.

Meriah! Serunya Halloween Party di Aston Marina Ancol
 Arwah, penyihir, hantu, voodoo 
bahkan roh-roh jahat! Mendengarnya saja 
sudah membuat jantung berdetak lebih 
cepat. Jangan khawatir, Aston Marina Ancol 
menyulap hal-hal tersebut menjadi sesuatu 
yang lebih meriah dan menyenangkan. Ada 
banyak cara yang dapat dilakukan untuk 
bersenang-senang merayakan suatu momen 
dengan mengajak banyak orang, sahabat, 
keluarga ataupun teman dekat.
 Salah satu acara yang tim Aston 
Marina Ancol telah persiapkan untuk 
memeriahkanya adalah acara pesta 
Halloween di rooftop yang menawarkan 
keseruan dan juga dua pemandangan indah 
dimalam hari yakni keindahan pemandangan 
laut dan cahaya lampu di Ibu Kota.
 Perayaan Halloween di 33 Degrees 
Sky Bridge yang diselenggarakan pada 
tanggal 28 Oktober 2017, selain menawarkan 
sensasi seram dan menegangkan 
para pengunjung akan dimanjakan 
dengan acara-acara menarik seperti 

nonton bareng film horror, pertunjukan sexy dancer, 
aksi serta trik sulap fantastik, alunan musik dari 
female DJ, face painting dan yang tak kalah heboh 
yaitu beer competition dalam rangka ikut serta 
memeriahkan acara Octoberfest.
 Berbagai acara menarik ini dikemas dengan 
biaya FDC (First Drink Charge) seharga Rp 100.000 
atau makan malam special dengan harga Rp 200.000 
nett.

Keistimewaan Ulang Tahun 
favehotel Braga Bandung ke-5

 Rangkaian ulang tahun favehotel 
Braga Bandung yang ke-5 di laksanakan 
senin (9/10/2017) di ikuti seluruh 
karyawan dan staff, di mulai dari keliling 

kota Bandung menggunakan bus Bandros yang 
di ikuti favebraga Bike Comunity yang baru di 
resmikan sehari sebelumnya.“
 Bertema K-Pop di ulang tahun ke-5 kali 
ini terasa sangat berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Seluruh karyawan yang mengikuti 
acara yang di selenggarakan di ballroom unjuk 
kebolehan di ajang fashion show serta dance,” 
ujar Andri Anom selaku Hotel Manager favehotel 
Braga Bandung.
 Berbagai doorprize menarik serta 
grandprize juga di siapkan untuk karyawan yang 
mengikuti acara ini. Selain itu favehotel Braga 
Bandung juga berbagi kebahagiaan di ulang 
tahun ke-5 kali ini dengan mengundang anak 
yatim serta perwakilan warga sekitar hotel.

Class Of Coffee dan Cooking Demo di Belle Vue GH. Universal Hotel
 GH Universal Hotel, hotel bintang lima 
yang menghadirkan kemewahan dan kenyamanan 
ala Eropa di tengah keindahan kota Bandung 
menggelar acara ‘Class of Coffee’ dan Cooking 
Demo bersama Chef Anton Kuswendi, Selasa, 
(3/10/2017), di Belle Vue Elevate G.H. Universal 
Hotel jalan Setiabudi Bandung.
 Belle Vue Elevate Gate 24hours sendiri 
merupakan Food & Beverage Outlet berkonsep 
Fine Dining yang dimiliki G.H. Universal Hotel 
di lantai 5 yang menyuguhkan berbagai macam 
makanan khas negara Perancis dan Italia.
 Setelah acara ‘Class of Coffee’ selesai, 
giliran Chef Executive G.H. Universal Hotel 
Bandung Anton Kuswendi untuk sesi Cooking 
Demo membuat hidangan berbahan dasar ikan 
salmon, dilanjutkan membuat hidangan strudel.
 Chef Executive Anton Kuswendi 
belum lama ini membuat prestasi

 dengan memenangkan medali emas di acara 
‘The 9th 2017 Suwon National Culinary 
Competition’ di Korea. Belle Vue Elevate 
mempunyai kuliner andalan seperti Blueberry 
Strudel (Pastry) yang dikombinasikan dengan 
beberapa filling seperti coklat, pastry cream, 
cheese cream, dan blueberry.

Sinarmas MSIG Life dan Bank Bukopin 
Jalin Kerjasama Strategis Bancassurance
 Smart Plan Protection dan Smart 
Life Protection menjadi Solusi Jasa Keuangan 
Unggulan Jakarta, 12 Oktober 2017 – PT 
Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (Sinarmas MSIG 
Life), perusahaan asuransi jiwa terkemuka 
Indonesia, resmi menjalin kerjasama strategis 
bancassurance dengan bank nasional terdepan, 
Bank Bukopin melalui dua produk unggulan 
Smart Plan Protection dan Smart Life Protection.
 Peresmian peluncuran kedua 
produk dikukuhkan melalui penekanan sirine 
oleh Presiden Direktur Sinarmas MSIG Life, 
Premraj Thuraisingam dengan Direktur IT dan 
Pengembangan Bisnis Bank Bukopin, Adhi 
Brahmantya.
 “Sinarmas MSIG Life bangga dapat 
menjalin kerja sama dengan Bank Bukopin 
dalam menghadirkan solusi perlindungan 

serta pengembangan dana pendidikan 
anak melalui Smart Plan Protection, dan 
perlindungan berjangka dengan Smart 
Life Protection. Kami terus berkomitmen 
untuk menjadi asuransi jiwa yang utama 
bagi masyarakat maupun mitra bisnis, kami 
wujudkan dengan menjadikan nasabah 
sebagai prioritas melalui inovasi produk 
dan layanan yang maksimal. Salah satunya 
dengan meningkatkan akses masyarakat 
terhadap produk dan layanan keuangan,” 
papar Premraj Thuraisingam, Presiden 
Direktur Sinarmas MSIG Life.
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