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J ALAN-JALAN

D estinasi wisata alam di Jawa Barat khususnya 
di kawasan Bandung Raya tiap tahun terus 
bertambah dan tidak ada habisnya untuk di 

singgahi. Dengan pemandangan  yang indah dan 
udara yang sejuk ditambah fasilitas yang lengkap 
membuat para wisatawan  mempunyai banyak 
pilihan untuk berlibur di tanah pasundan.
 Bagi  Anda dan keluarga yang ingin 
merasakan berpetualang di alam terbuka, kini 
telah hadir wanawisata baru di kawasan Bandung 
Barat yakni Nyawang Bandung. Tempat wisata 
ini memang di desain untuk tempat wisata 
petualangan luar ruang atau yang biasa di sebut 
Outbound.
 Kelebihan tempat wisata ini adalah 
banyaknya pohon pinus yang menjulang tinggi, 
dengan areal yang sangat luas sambil menikmati 
pemandangan kota Bandung dari puncak gunung. 
Tempat wisata outbound sering dijadikan pilihan 
bagi mereka yang memang suka dengan tantangan.  
Berlibur di tempat wisata outbound memang 
memudahkan Anda dalam melupakan rutinitas  
yang sangat padat karena kesibukan pekerjaan. 
Dikarenakan, saat bermain outbound Anda bisa 
melepaskan semua penat dengan berteriak 
sepuas-puasnya, sehingga rasa penat itu akan 
berubah menjadi lebih ringan. Kondisi tersebut 
membuat keesokan harinya pikiran Anda terasa 
lebih segar.

 Wanawisata Nyawang Bandung 
fasilitasnya terbilang cukup lengkap untuk 
aktivitas outbound. Di tempat ini terdapat fasilitas 
flying fox, potongan kayu untuk keseimbangan 
tubuh,  kuda tunggang untuk anak-anak dan 
dewasa, kolam pancing, lapangan terbuka yang 
cukup luas, arena bermain anak-anak seperti 
ayunan dan perosotan.
 Tersedia juga fasilitas umum lainnya 
seperti musholla, toilet, saung-saung untuk 
istirahat dan juga kantin-kantin yang menjual 
makanan dan minuman.  Bagi yang ingin 
merasakan sensasi menginap di alam terbuka 
dengan dinginnya udara lembang yang menusuk 
sampai ke tulang,  di tempat ini juga menyediakan 
Camping Ground yang cukup luas.
 Selain itu, di lokasi ini juga menghadirkan 
tempat untuk berfoto yang instagramable yakni 
jembatan bambu yang lumayan cukup panjang. 
Spot untuk tempat foto terbuat dari bambu yang 
di sambungkan ke pohon pinus dengan dua spot 
yang asik untuk di unggah ke sosial media.
 Untuk bergaya di spot ini pengunjung di 
kenakan biaya sebesar Rp.10 ribu untuk kamera 
smartphone dan Rp.20 ribu untuk kamera DSLR.
 Wanawisata Nyawang Bandung terletak di 
desa Sukajaya Lembang Kabupaten Bandung Barat. 
Untuk menuju ke lokasi ini dari Pasteur menuju 
ke jalan Setiabudi terus ke jalan Sersan Bajuri ke

jalan Puspa Raya Cihideung (Sapulidi Resto). Ikuti 
jalan Puspa Raya tembus ke jalan Kolonel Masturi 
(Vihara) , belok kanan ke Jalan Kolonel Masturi , 
sekitar 3 km belok kiri ke jalan Barunagri terus 
saja ke atas mengikuti jalan sampai ke wanawisata 
Nyawang Bandung.
 Buka setiap hari dari pukul 08.00-18.00 
WIB. Harga tiket masuk Rp.10 ribu perorang.
Untuk informasi lebih lanjut bisa email ke : 
 customer@nyawangbandung.com
atau telpon ke :
 08121 4444 159
 0823 1794 6854
 0812 8763 578

Penulis : Yogi Pebriansyah
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D esa Wisata Alamendah merupakan desa 
yang memiliki potensi wisata berupa 
alam yang indah dan subur. Desa Wisata 

Alamendah telah lama terkenal dengan kegiatan 
Wisata Petik Strawberry, dimana wisatawan dapat 
memilih dan memetik strawberry-nya sendiri. 
Selain Kegiatan Petik Strawberry Desa Alamendah 
ini juga memiliki keindahan alam seperti Kawah 
Putih, Kampung Cai Ranca Upas serta Pemandian 
Air Panas Punceling pas yang instagramable. 
Bandung Planning Gallery ditampilkan dalam 
bentuk maket ditambah video mapping untuk 
detail gambar. Selain itu tersedia layar monitor 
berisi informasi tentang Kota Bandung dari masa 
ke masa.
 Desa wisata alamendah ini juga telah 
memiliki website sendiri yang didalamnya 
berisi update paket wisata seperti Ngagoes Ulin 
Kalembur, paket wisata 1 hari hingga 2 hari 1 
malam. Harga paketnya tersedia di website desa 
wisata alamendah.
 Paket wisata yang disediakan Desa Wisata 
Alamendah yaitu Ngagoes Ulin Kalembur. Paket ini 
berlangsung selama ±3 jam yang dapat dimulai dari 
pagi atau dimulai dari siang. Pada pagi hari perjalan 
dimulai dari sekitar jam 6 pagi menggunakan 
sepeda menuju pemerahan sapi milik warga. 
Dipemerahan sapi ini wisatawan mendapatkan 
pengalaman memeras susu sapi sendiri, wisatawan 
juga dapat membeli susu sapi segar untuk dibawa 
pulang. Setelah dari pemerahan sapi lanjut ke 
pembuatan souvenir seperti boneka atau bantal 
strawberry, setelah membuat sendiri bantal dan 
boneka strawberry wisatawan bisa langsung

membawanya pulang. Kunjungan berikutnya 
wisatawan menuju pesantren yang terkenal 
dengan kegiatan Agro-nya, disini wisatawan dapat 
belajar bagaimana cara mengemas sayuran yang 
biasa ditemui di supermarket.
 Melanjutkan perjalanan menuju 
Kharisma. Kharisma merupakan pabrik jajanan 
yang terbuat dari strawberry yang bisa dijadikan 
oleh-oleh. Wistawan disini juga dapat mengikuti 
pembuatan jajanannya, sayangnya kegiatan foto-
foto ditempat ini kurang leluasa. Pemiliknya tidak 
ingin wajahnya dan wajah para pegawainya ikut 
terfoto. Harga jajanan di pabriknya sendiri berkisar 
Rp7500,- hingga Rp15.000,- yang menurut 
pemiliknya adalah yang termurah dan terjamin 
kualitasnya.
 Setelah dari kharisma wisatawan 
melanjutkan perjalanannya lagi masih 
menggunakan sepeda menuju Kopi Luwak, 
wisatawan dapat belajar cara pengolahan kopi dari 
kotoran Luwak hingga menikmati Kopi Luwak di 
cafe dengan pemandangan segar.
 Setelah minum kopi, wisatawan 
melanjutkan perjalanan menuju Kebun Strawberry 
Petik Sendiri yang perkilonya Rp80.000,- disini 
wisatawan dapat memilih dan memetik sendiri 
strawberry-nya. Setelah itu wisatawan dapat 
menikmati makan siang ayam sambel strawberry 
dan berbagai olahan strawberry lainnya.
 Paket Ngagoes Ulin Kalembur ini rute-nya 
masih dapat berubah sesuai keinginan wisatawan, 
akan tetapi untuk pemerahan susu sapi hanya 
dapat dilakukan pagi jam 6 hingga 7 serta sore jam 
4 hingga 5.

 Untuk paket lainnya seperti paket 1 hari 
hingga 2 hari 1 malam, wisatawan tidak hanya 
melakukan kegiatan wisata seperti di paket 
Ngagoes Ulin Kalembur. Dalam paket ini wisatawan 
juga mengunjungi Kawah Putih, Kampung Cai Ranca 
Upas hingga kebun teh. Dalam paket ini wisatawan 
juga dapat membawa pulang hasil fotonya. Selain 
berjalan-jalan mengunjungi tempat wisata, desa 
wisata alamendah juga menyediakan kegiatan 
Team Building atau Fun Game yang cocokuntuk 
wisatawan grup ataupun yang memiliki tujuan 
khusus untuk membangun kekompakan.
 Desa Wisata Alamendah ini dapat 
ditempuh menggunakan kendaraan pribadi ± 2 
jam atau menggunakan angkutan umum Terminal 
Leuwi Panjang Bandung, naik mobil ELF atau L300 
jurusan Ciwidey-Bandung, turun di pemberhentian 
akhir atau Pasar Ciwidey. Setelah itu naik angkot 
berwarna kuning turun di Pasar Wisata Desa 
Alamendah. Desa wisata Alamendah juga sudah 
memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti 
homestay, Tempat parkir yang luas, SPBU, dan juga 
tempat untuk beribadah.  Bagi calon wisatawan 
yang ingin mengikuti paket wisata diatas dapat 
langsung menghubungi contact person yang 
tertera di website Desa Wisata Alamendah.

- www.desawisataalamendah.com -

Edisi November 2017

J ALAN-JALAN

Penulis : Tim KKN STP Bandung
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I NFORIAL

D alam rangka meningkatkan kerja sama 
anggota Mitra Praja Utama (MPU) khususnya 
di bidang pelestarian sastra dan Bahasa 

baik Bahasa dan Sastra daerah maupun Bahasa dan 
Satra Indonesia  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
(Disparbud) Provinsi Jawa Barat menggelar Temu 
Sastra Mitra Praja Utama (MPU) XI di Hotel Gunung 
Putri Jalan Raya Tangkuban Perahu Kecamatan 
Lembang Bandung Barat, Kamis (16/11/2017). 
Kegiatan Temu Sastra MPU XI merupakan program 
kegiatan Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
 Yang dalam kegiatan ini Provinsi Jawa 
Barat berdasarkan hasil kesepakatan Temu Sastra

MPU IX Tahun 2015 di Provinsi Nusa Tenggra 
Timur (NTT) menyebutkan Tahun 2017 Provinsi 
Jawa Barat dipercayai sebagai tuan rumah.
Tujuan dari kegiatan tersebut salahsatunya untuk 
membahas berbagai persoalan di masyarakat serta 
peran serta dalam membangkitkan harkat dan 
martabat bangsa, selain itu dapat merumuskan 
dan mengembangkan sastra yang dilakukan secara 
bersama-sama sehingga lebih instensif lagi guna 
tercapainya masyarakat yang memiliki jati diri dan 
bernilai tinggi dalam penguatan bidang sastra.
 Acara ini diisi dengan pembacaan karya 
sastra, pagelaran kesenian dari setiap peserta 
MPU. Rapat instansional yang diikuti seluruh

perwakilan anggota MPU dari 9 provinsi untuk 
membahas dan mengevaluasi kegiatan Temu sastra 
MPU serta menentukan pelaksanaan Temu Sastra 
MPU berikutnya yang tertuang dalam rekomendasi.
 Selain itu, kegiatan yang diikuti 117 
peserta dari 10 provinsi diantaranya dari Provinsi 
Lampung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Bali, 
Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa 
Timur, Nusa tenggara Timur, Banten dan tuan 
rumah Jawa Barat diisi juga dengan kunjungan 
lapangan ke Museum Konferensi Asia Afrika dan 
Museum Sribaduga Bandung.

Disparbud Jawa Barat Gelar Temu Sastra Mitra Praja Utama (MPU) XI
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K ULINER

K ota Bandung bisa di bilang sebagai surganya 
wisata kuliner dan belanja oleh-oleh. 
Tidak heran kini banyak para artis bisnis 

kue oleh-oleh di kota kembang. Salah satu artis 
yang kini merambah dunia kuliner adalah Irfan 
Hakim dan Ananda Omesh dengan brand Bandung 
Kunafe.
 Bandung Kunafe merupakan cake 
berbahan dasar javanese cake yang dipadukan 
dengan filling legit berbagai rasa. Dengan remahan 
puff pastry dan butter cream. Tekstur-nya lembut 
sesuai dengan karakteristik warga Bandung yang 
lemah lembut dan ramah.

 Untuk namanya sendiri, Kunafe sendiri 
merupakan kata-kata unik yang terlontar saat 
mereka berbincang-bincang ketika membicarakan 
Kota Bandung. Kunafe merupakan sebutan dari 
kata kunaon dalam bahasa sunda atau kenapa 
dalam bahasa Indonesia.
 “Berawal dari kekaguman saya dan 
Omesh tentang Kota Bandung yang semakin hari 
dari segi insfrastruktur pun semakin lengkap dan 
juga destinasi wisatanya pun semakin beragam.
 Kenapa ya Bandung bisa keren banget. 
Tiba-tiba terlontar nama Kunafe atau kunaon alias 
kenapa.”tutur Irfan.

 Puncak pembukaan (Grand Opening) 
berlangsung Minggu (22/10/17) yang dihadiri 
oleh Bapak Walikota Bandung, Mohamad Ridwan 
Kamil. Kang Emil sapaan akrabnya akan melayani 
pembelian bersama Irfan Hakim dan Ananda 
Omesh.
 “Untuk produknya sendiri, Bandung 
Kunafe menawarkan enam varian rasa di antaranya: 
Kunafe Cheese, Kunafe Greentea, Kunafe 
Chocolate, Kunafe Tiramisu, Kunafe Nutella, dan 
Kunafe Durian. Durian atau kaduna na asli ieu 
mah. Legit pisan. Pertama di Bandung ” jelas Irfan 
Hakim. Harganya mulai dari Rp.75 ribu.
 “Tak hanya itu, untuk 10 pembeli pertama 
saat Grand Opening dan 5 pembeli pertama saat 
soft opening kemarin (21/10) bisa makan bareng 
dengan kita.” Pungkas Omesh menutup rangkaian 
opening Bandung Kunafe di Jalan Banda No. 23.

Bandung Kunafe
Bisnis Oleh-oleh Kuliner Baru Irfan Hakim & Omesh

D
i kota Bandung kini telah hadir tempat 
hangout baru yang mengusung konsep 
Victorian dengan desain interior yang 

menarik dan instagramable yakni Lazy Lolla Coffee 
Bar and Eatery. Selain tempatnya yang menarik, 
tentunya menu makanan dan minumannya yang 
enak dengan harga terjangkau. Menu makanan dan 
minuman yang di sajikan cafe ini adalah makanan 
luar negeri dan tradisional yang dikemas secara 
unik dan modern, sedangkan minuman andalan di 
cafe ini adalah kopi dan turunannya.
 “Berangkat dari kesenangan saya yang 
keliling ke tempat baru dan unik baik itu dalam 
negeri dan luar negeri, dengan passion di bidang 
interior, maka saya ingin membuat cafe dan 
makanan yang enak dan unik di Bandung,”ujar 
founder Lazy Lola Coffee Bar and Eatery, Citra 
Puspita.

 Menu makanannya pun sangat variatif , 
mulai dari menu western dan tradisional seperti 
Pan fried Dori dengan Brocoli Cheese Sauce 
croquette potato and napolitan sauce. Beef cream 
spinach served with with mashed potato, baby 
carrot and cream cheese. Chicken with tomato 
concasse and cheese sauce with garlic, spaghetti 
abd assorted lettuce. Duet of salmon and gindara 
served with vegetable galletee and orange 
beurreu blanc. Sedangkan menu tradisionalnya 
menyajikan nasi goreng dengan potongan ayam 
yang disajikan bersama bumbu sate, mie tek-tek 
dan gado-gado.
 Untuk pilihan kopinya menggunakan 
kopi gayo dengan komposisi 100 persen 
Arabica dan lazy lolla blend 80 persen Arabica 
dan 20 persen Robusta dengan menu andalan 
Cappucinno dan affogato yang disajikan dengan 
ice cream. Sedangkan untuk minuman selain 
kopi, di cafe ini juga menyajikan minuman

seperti Lazy Lolla Cendol, Mango Lolla, Red Velvet 
Blended dan masih banyak minuman lainnya.
 Selain menu makanan dan minuman 
diatas, pecinta kuliner juga di manjakan dengan 
dessert atau hidangan penutup seperti traditional 
exotic colenak in modern style with vanilla ice 
cream, fruits and brown sugar sauce dan Strawberry 
surprise with fruits and crumble.
 Harga menu makanan dan minumannya 
pun sangat terjangkau mulai dari 20 ribuan sampai 
dengan 60 ribuan. Lazy Lolla Coffee Bar and 
Eatery memberikan promo menarik selama masa 
launching yakni Buy 1 get 1untuk pilihan kopi 
berlaku sampai akhir November 2017. Kedepannya 
agar lebih dekat dengan target anak muda ( pelajar 
dan mahasiswa), Lazy Lolla Coffee Bar and Eatery 
akan memberikan Student Happy Hour dengan 
discount 15 persen berlaku untuk semua makanan 
dan minuman mulai dari pukul 12.00-18.00 berlaku 
mulai 4 November dan seterusnya.
 Untuk info selanjutnya dan update tentang 
promo-promo menarik dari Lazy Lolla Coffee Bar 
and Eatery bisa dengan follow akun instagram         
@lazy.lolla atau datang langsung ke jalan Anggrek 
no.29 Bandung.

Lazy Lolla Coffee Bar and Eatery
- Tempat Hangout Baru di Bandung -

Penulis : Hendra Karunia

Penulis : Yogi Pebriansyah
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K ULINER

S iapa yang tidak kenal dengan Batagor? 
makanan khas Bandung ini  merupakan 
salah satu dari sekian banyak hidangan 

kuliner asli Bandung yang wajib dicoba. Meski 
sudah tersedia nyaris di semua kota dan daerah di 
Indonesia, menikmati hidangan batagor Bandung 
tentu saja akan berbeda bila menikmati langsung 
di kota asalnya.
 Bagi Anda yang ingin merasakan batagor 
dengan sensasi yang berbeda  kini telah hadir 
Batagor Coy dengan rasa yang gurih dan lezat 
dengan ukuran yang lebih besar dari batagor 
kebanyakan. 
 Batagor Coy  menunya sangat beragam 
dengan beberapa varian menu kekinian seperti 
batagor mozarella, sosis batagor, dan sosis 
siomay ditengahnya di kasih mozarella. Selain itu 

batagor coy original tidak kalah enaknya seperti  
Batagor coy kuah yang terdiri dari bakso ikan  yang 
di isi dengan mozarella.
 Menurut owner Batagor Coy Rizaldy 
Rahman,  yang membedakan Batagor Coy dari 
batagor lainnya adalah dari rasa ikannya lebih 
terasa karena menggunakan komposisi ikan 
tenggiri sampai dengan 80 persen. “Sampai ada 
yang bilang kalau dikasih kuah pempek, hampir 
sama dengan makan pempek, bumbu kacangnya 
juga sengaja kita buat kental, sehingga membuat 
batagor ini semakin nikmat,”ujarnya saat di temui 
dikedainya.
 Untuk minumannya di kedai Batagor 
Coy menyediakan menu minuman seperti kopi, 
teh , jahe hangat,dan Milo. Sedangkan minuman 
dinginnya tersedia Mango Mang  O Coy yakni  jus

mangga diatasnya menggunakan  white cream dan 
potongan mangga. jus Strawberry,  Thai tea, dan 
Macha.
 Harga batagor Coy perbuah Rp.12 ribu, 
ada juga paket oleh-oleh 6 buah seharga Rp.70 
ribu. Sedangkan untuk minuman Thai tea di harga 
Rp15 ribu, manggo Rp.30 ribu, paket 50 ribu 
(manggo dan strawberry). 
 Batagor Coy berlokasi di Jalan Ir H 
Djuanda Dago no.91 Bandung tepatnya di sebelah 
pusat oleh-oleh Kartika Sari. Buka setiap hari mulai 
dari pukul 10.00 sampai pukul 21.00 malam.
 Untuk informasi lebih lanjut bisa 
menghubungi :
 Telepon : 0812 123 123 34 
 Website : batagorcoy.com
 Instagram : @batagorcoy

Batagor Coy Oleh-oleh Batagor Kekinian di Bandung

Penulis : Hendra Karunia
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K ULINER HOTEL

P roduk makanan dan minuman merupakan 
pemanis dari sebuah hotel. Tampaknya, 
ada yang kurang apabila suatu hotel tidak 

memiliki sajian kuliner yang menarik. Hal yang 
sama pun berlaku bagi Hotel Horison Ultima 
Bandung. Tak mau monoton dan stagnan, hotel ini 
terus mengeluarkan menu – menu promo setiap 
tiga bulan sekali.
 Seperti halnya dengan buntut yang 
biasanya diolah menjadi sup. Oleh Executive Chef 
Hotel Horison Ultima Bandung, Yudhi Hermawan, 
bahan tersebut dikreasikan dengan bumbu balado 
menjadi sajian buntut balado yang menggiurkan. 
Rasa gurih pedas meresap ke dalam daging yang 
empuk menjadikan menu ini semakin unik dan 
istimewa. “Sop buntut kami sudah lebih dulu 
dikenal, maka dari itu, kami ingin menampilkan

kreasi lain yang menarik. Kami berharap buntut 
balado ini nantinya dapat menjadi primadona 
juga,” terang chef yang akrab disapa Yudith ini. 
Menu ini dapat dinikmati dengan merogoh kocek 
sebesar Rp 104.500++.
 Untuk mendampingi promo makanan, 
produk minuman baru pun dikeluarkan pada 
bulan ini. Mangga yang saat ini tengah naik daun 
pun juga tak luput dari perhatian. Adalah Mango 
Daiquiri yang menjadi hasil kreasi di Putri Lounge. 
Perpaduan mangga dan sirup yang menyegarkan 
dapat mengimbangi rasa gurih pedas selepas 
menyantap iga balado. Dengan harga hanya Rp 
35.000++, Mango Daiquiri tampaknya pastas 
bersaing dengan ragam minuman atau dessert 
mangga lainnya yang sedang populer.

M enu makanan di Restaurant Hotel identik 
dengan harganya yang terbilang mahal. 
Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi 

d’best hotel Sofia Bandung yang terletak di jalan 
Tengku Angkasa Bandung. Hotel yang lokasinya 
berdekatan dengan kampus di kawasan jalan 
Dipati Ukur ini menghadirkan paket menu makanan 
“Jamur” (Jajanan Murah).
 Dengan tempat yang nyaman ditambah 
dengan fasilitas wifi yang super kencang , 
restaurant ini harganya sangat bersahabat dengan 
mahasiswa sambil mengerjakan tugas-tugas 
kuliah.
 Terdapat beragam menu yang ditawarkan

dari d’best sofia hotel ini, mulai dari main course, 
light meal hingga minuman bisa menjadi pilihan 
pengunjung yang datang ke resto ini dengan 
racikan dari chef hotel berbintang.
 Untuk main course hotel ini menyediakan 
Nasi goreng kampung, nasi goreng jawa, nasi 
goreng padang, nasi goreng kikil, nasi goreng ati 
ampela, nasi goreng mercon, nasi goreng spesial, 
nasi goreng tomyam dan dan nasi goreng yuen 
chow dengan harga Rp. 16 ribu perporsinya. Ada 
juga mie goreng seblak, mie goreng kampung, 
mie godog dan ifumie siram diharga Rp. 14 ribu 
perporsinya.
 Untuk Light mealnya ada tahu pletok, 

tahu balado, tahu lada garam, country potato, bala-
bala, cheese fries, pisang goreng, bakso cuanki, 
spicy chicken wing, triple decker sandwich dengan 
harga mulai dari Rp.9 ribu - Rp.14 ribu  Sedangkan 
minumannya ada kopi, mocktail, soft drink, juice, 
shake, dan teh dengan harga mulai Rp.5 ribu.
 Yang menarik resto ini menyediakan 11 
menu paket mulai dari Rp.15 ribu - Rp.24 ribu, 
seperti paket 1 terdiri dari nasi putih, telor ceplok, 
sayur capcay goreng, orange juice. Sedangkan 
untuk paket 11 terdiri dari nasi putih, ikan pindang 
tongkol bumbu cabe hijau, sayur capcay goreng dan 
orange juice.

Penulis : Hendra Karunia

--- Perpaduan Cantik nan Menyegarkan di
Restoran Hotel Horison Ultima Bandung

Nikmati Paket Jamur di
d’besthotel Sofia Bandung

Penulis : Yogi Pebriansyah



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

www.destinasibandung.co.id 9Destinasi Bandung Edisi November 2017

K ULINER HOTEL

I ngin menikmati makanan khas tradisonal 
parahyangan dengan tempat yang nyaman ? 
Kini V Hotel & Residence menghadirkan promo 

food & beveragenya yakni paket menu Botram 
Dina Daun yakni makan nasi dengan beralaskan 
daun pisang. paket Botram Dina Daun  ini terdiri 
dari aneka menu masakan dengan harga Rp. 68 
ribu nett dengan minimal 4 orang.
 Di dalam menu paket Botram Dina Daun, 
pengunjung bisa memilih main course mau 
nasi putih, nasi liwet, nasi mercon,atau nasi 
gorowok.  Untuk lauknya paket Botram ini

menyediakan  ayam goreng pejantan denga ukuran 
yang besar. di tambah dengan tahu goreng dan  
tempe goreng. Sedangkan sayurannya  terdiri dari 
tiga pilihan yakni pepes jamur,  tumis kangkung 
atau  tumis genjer.
 Selain itu terdapat menu spesialnya yakni 
ikan asin peda merah yang disiram dengan sambal 
matah. pedanya tidak di goreng melainkan di kukus 
dengan bumbu gede. Ada dua sambal yakni sambal 
terasi dan sambel dadak. Untuk  Dessertnya paket 
botram ini satu gelas es hijau, kerupuk kampung 
dan es teh manis.

 Untuk reservasi dan informasi bisa 
menghubungi V Hotel & Residence Bandung  Jalan 
Terusan Sutami III No.1 Setrasari Bandung atau di

 Telpon : 022- 2006789
 WA : 081 1000 2200
 email : info@vhotelresidence.com
 website : www.vhotelresidence.com

Lezatnya Botram Dina Daun di V Hotel & Residence

Penulis : Fitriana Fadia
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H OTEL

K ota Bandung merupakan magnet bagi 
wisatawan untuk menghabiskan liburan 
akhir pekan. Bagi Anda yang bingung ingin 

menginap dimana selama berada di Bandung,  
V Hotel & Residence adalah pilihannya.  Hotel 
yang mengusung konsep “The Luxurious Living 
at Valuable Price” dimana para tamu merasakan 
kemewahan dengan harga yang sangat terjangkau. 
Selain dapat menginap dengan nyaman , hotel 
ini juga menawarkan shuttle service dan city 
tour Bandung Raya yang membuat  liburan Anda 
semakin berkesan.

 Dari sini, para tamu dapat menikmati 
akses mudah ke semua hal di bandung. 
Dengan atraksi utama kota ini seperti Museum 
Barli,Bandung Trade Centre, Carefour Paris Van 
Java Mall yang terletak cukup dekat, pengunjung 
tidak akan kesulitan untuk menemukan apa yang 
dibutuhkan. Anda akan sangat puas dengan segala 
fasilitas dan pelayanan dar hotel ini. 
 V Hotel & Residence memiliki 171 
kamar dengan 4 tipe kamar yakni Value Room, 
Deluxe Room, Executive Room dan Suite Room. 
Sedangkan untuk ruang meeting , hotel bernuansa

oranye ini memiliki 7 meeting room.
 Hotel yang mempunyai 6 lantai ini, di 
semua kamar tamu memiliki sejumlah kenyamanan 
seperti air panas , internet (wireless), shower, LED 
TV 32” , kotak penyimpanan dalam kamar, semua 
itu ditujukan untuk menunjang kenyamanan 
para tamu V Hotel Residence. Sepanjang hari 
Anda dapat menikmati atmosfir santai dari gym/
fasilitas kebugaran,spa, taman, V Mart dan  kolam 
renang. Untuk  Fasilitas food &beverage V Hotel 
mempunyai kedai rimbun dan tupai coklat coffee 
shop. Menjadikan V Hotel & Residence tempat yang 
sempurna untuk menikmati wisata anda selama di 
Bandung.
 Untuk reservasi dan informasi dapat 
menghubungi V Hotel & Residence jalan Terusan 
Sutami III No.1 Setrasari Bandung.
 Telp : 022 - 2006789
 WA : 0811 000 22000
 Email : info@vhotelresidence.com
 website : www.vhotelresidence.com

Menginap dengan Merasakan Kemewahan di

V Hotel & Residence

Cikole Jayagiri Resort, Menginap dengan Suasana Alam

B agi anda yang sedang berlibur ke destinasi 
wisata di kawasan Lembang , Cikole Jayagiri 
Resort bisa menjadi pilihan yang tepat untuk 

menginap. Tempat ini sangat pas untuk kumpul 
dengan keluarga, rekan kerja ataupun kegiatan 
gathering kantor. Kelebihan dari Cikole Jayagiri 
Resort adalah penginapannya yang menyatu 
dengan alam serta di manjakan dengan dinginnya 
udara khas pegunungan.
 Cikole Jayagiri Resort menyediakan 
penginapan dan juga bungalow berupa rumah-
rumah dari kayu yang di desain menyatu dengan 
alam. Di lokasi ini ada penginapan rumah kayu , 
rumah seperti di lombok, rumah joglo dan  barak. 
Selain itu bagi yang ingin merasakan kemping, 
pengelola juga menyediakan areal camping 
ground.
 Di cikole Jayagiri Resort ada beberapa 
tipe bungalow ataupun penginapan seperti 
tipe Jengjen yang terdiri dari 5 kamar, ruang 
tamu, dapur dan dua kamar mandi dengan harga 
Rp. 2,5 juta permalamnya. Tipe Kakia dengan 
2 kamar tidur, ruang tamu, dapur dan 1 kamar 
mandi dengan harga Rp 1 juta permalamnya. 
Tipe Rumah kayu terdiri dari 2 kamar tidur , ruang 
tamu, dapur dan 1 kamar mandi dengan harga

Rp. 1,1 Juta permalamnya. Tipe 
Surian terdiri dari 2 kamar tidur, 
ruang tamu, dapur dan 1 kamar 
mandi dengan harga Rp. 1,1 juta 
permalamnya. Tipe Tektona, 
Mahoni, Pinus,Puspa Agathis 
terdiri dari 1 kamar tidur dan 1 
kamar mandi dengan harga Rp.500 
ribu permalamnya.
 Selain itu bagi Anda yang 
ingin melaksanakan outbound 
ataupun meeting , Cikole Jayagiri 
Resort juga menyediakan tempat 
meeting ataupun aula dengan 
harga Rp.3 juta untuk aula barat 
dan Rp.3,5 juta untuk aula timur. 
Bagi yang camping, tempat ini menyediakan 
area camping ground dengan harga Rp.500 ribu 
permalamnya.
 Untuk reservasi dan informasi bisa 
datang langsung ke Cikole Jayagiri Resort jalan 
Tangkuban Parahu no. 147 Cikole Lembang 
Kabupaten Bandung.
 No Telpon : 022-827 80512 
                       022-827 80513
 email : resortcikolejayagiri@gmail.com

Penulis: Herlambang Septiawan

Penulis : Fitriana Fadia
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H IBURAN

M inggu, 22 Oktober 2017, The Papandayan 
menggelar puncak acara The Papandayan 
Jazz Bandung Festival (TPJBF) 2017. Acara 

yang berlangsung di setiap sudut The Papandayan 
hotel ini di mulai pukul 10.00 WIB hingga 23.00 
WIB ini berlangsung meriah.
 Puncak TPJBF 2017 di mulai dengan 
Purwacaraka Music School Home Concert 
di TP Stage dari mulai pukul 10.00 WIB 
hingga pukul 15.00 WIB, anak-anak binaan 
Purwacaraka music school tampil membawakan 
kepiawaian mereka dalam bermain piano.
 Pada pukul 11.00 WIB hingga pukul 17.00 
WIB bertempat di Tropical Garden pun tampil 
musisi-musisi dari Ruang Putih community, 
mereka sukses membuat taman di The Papandayan 
menjadi panggung musik yang menyenangkan.
 Tidak sampai disitu pada pukul 14.30 WIB 
di Mirten Lounge digelar Jazz Clinic bersama Nesia 
Ardi, Nesia membagikan ilmunya seputar vocal 
kepada peserta clinic yang hadir dengan gayanya 
yang menyenangkan. Selepas magrib, tepatnya 
pukul 18.15 WIB hingga pukul 20.00 WIB TP Stage 
kembali tampil musisi-musisi muda berbakat tanah 
air. Di mulai dengan penampilan dari Madame 
dan Toean yang dengan penampilan khas mereka

m e m b a w a k a n 
sejumlah lagu, 
yang beberapa 
diantaranya menggunakan lirik berbahasa Prancis.
 Selepas penampilan Madame dan Toean 
yang membuat para pecinta musik jazz yang hadir 
ingin berdansa, tampil pula Nissan Fortz and The 
James Band. Nissan Fortz, solois yang dikenal 
dengan kemahirannya memainkan gitar akustik 
tampil lebih memukau bersama The James Band. 
Penampilan di TP Stage masih belum berakhir, 
New Blood yang merupakan band yang terdiri dari 
musisi-musisi muda bertalenta pun turut tampil 
memeriahkan puncak acara TPJBF 2017.
 Pukul 21.00 WIB Suagi Ballroom 
sudah di penuhi para pecinta musik jazz. Grace 
Sahertian tampil bersama backing vocal serta 
band pendukungnya dengan membawakan 
beberapa buah lagu dari album Hella. Grace 
Sahertian berhasil membawa penonton ikut 
menyanyikan lagu nya berjudul Mamosema 
yang menggunakan bahasa Yamdena dari 
Maluku Utara yang sudah hampir punah.
 Akhirnya pada pukul 22.00 WIB 
penampilan yang ditunggu-tunggu yaitu Tohpati 
Bertiga di mulai. Tohpati Bertiga yang terdiri dari

Tohpati, Indro Hardjodikoro (Bass), dan Indra Wibowo 
(Drums), mereka sukses memanaskan panggung 
puncak acara TPJBF 2017. Membawakan beberapa 
lagu dari album mereka, salah satunya adalah lagu 
Pasar Rakyat dari album kedua mereka “Faces” yang 
masuk AMI untuk kategori Album Jazz. Merekapun 
nanti akan tampil dalam perhelatan bergengsi AMI 
awards.Tohpati Bertiga juga membawakan lagu 
berjudul “bertiga” merupakan lagu bernuansa 
rock progresive yang merupakan perpaduan rock, 
blues, pop, jazz, funk hingga grove, penampilan 
mereka membuat penonton yang hadir terpukau. 
Apalagi ketika Tohpati Bertiga membawakan salah 
satu lagu hitz dari mendiang Michele Jackson, 
sontak beberapa penonton pun terdorong untuk 
melakukan moon walk. Penampilan Tohpati Bertiga 
sukses menutup puncak TPJBF 2017 dengan sangat 
meriah.
 Untuk info terbaru seputar TPJBF dapat 
dilihat di website kami www.tpjazzbandung.com, 
follow juga social media kami di Facebook TP Jazz 
Weekend, Instagram @tpjazzbandung dan Twitter 
@tpjazz.

Penampilan Tohpati Bertiga
Meriahkan Puncak TPJBF 2017

Penulis : Hendra Karunia

D ua fotografer kaliber internasional, 
Shamow’el Rama Surya (Indonesia) dan 
Klavdij Sluban (Perancis), menggelar 

pameran bersama pada 20 Oktober-19 November 
2017 di NuArt Sculpture Park, Bandung, Jawa Barat. 
Atase Kerja Sama Kebudayaan Kedutaan Besar 
Perancis Christian Gaujac mengatakan, kehadiran 
Sluban ini merupakan kelanjutan kerja sama 
Indonesia-Perancis di bidang budaya, khususnya 
seni fotografi.
 Dalam seni fotografi kontemporer, 
khususnya fotografi dokumenter dan jalanan, 
nama Klavdij Sluban tak asing. Pada 2003, 
karyanya diterbitkan dalam bentuk buku bertajuk 
Apres l’obscurité. Di pameran ini Rama Surya 
mengusung esai ”Yogyakarta: Street Mythology” 
tentang kosmologi Jawa dan perwujudannya 
dalam kebudayaan jalanan Kota Yogyakarta.
 Fotografer kelahiran Sumatera Shamow’el 
Rama Surya  dalam pameran tersebut

mengeksplorasi warna hitam putih dan juga 
memakai medium cetak basah pada setiap 
karyanya. Setelah “Pancasila Man”, foto esai 
Yogyakarta Street Mythologi, karya Rama juga 
menampilkan Joko Pekik sebagi Objek.
 Selain itu Rama juga menampilkan objek 
seorang bocah laki-laki tampak mengangkat 
dua tangannya seperti tanda menyerah. Sluban 
dalam pameran ini menampilkan foto-foto yang 
berbicara mengenai konsep pertarungan dan 
pengasingan dalam seri trans -siberian yang di 
kerjakannya sejak puluhan tahun lalu.
 Fotografer pemegang gelar Master 
di bidang Literatur Inggris-Amerika tersebut 
mengampu kelas serupa dengan peserta para 
tahanan remaja dan dewasa anggota genk yang 
disebut “maras” di Chimaltenando, Guatemala dan 
beberapa penjara di Izalco dan Tonacatepeque, 
El Savador.   Ia meraih berbagai penghargaan 
antara lain EPAP (European Publishers Award 

for Photography) 2009, Penghargaan Leica 2004 dan 
Penghargaan Niépce 2000. Karya-karyanya pernah 
dipajang di Museum Fotografi Helsinki, Museum 
Seni Kanton, Museum Fotografi Metropolitan Tokyo, 
Museum Texas Tech Amerika Serikat, Rencontres 
d’Arles dan Pompidou Paris.
 Pada tahun 2013, Museum Niépce 
menggelar retrospektif karya-karyanya; After 
Dark, 1992-2012.   Di Indonesia, karya-karyanya 
pernah tampil dalam pameran dan katalog ‘Image 
et Paysage’ bersama 15 fotografer Prancis lainnya 
pada 2003 dan dalam katalog Galeri Nasional 
pada 2005.   Kalvdij Sluban menerbitkan sejumlah 
buku antara lain Beirut Mission (Penerbit Steidl), 
Entre Parenthèses, Photo Poche (Penerbit Actes 
Sud), Traverses (Penerbit Maison Europeenne de 
la Photographie), BalkansTransit (Penerbit du Seuil 
dengan teks Francois Maspero), Transsiberiades 
serta EPAP Price 2009 yang diterbitkan oleh enam 
penerbit di Eropa.

Pameran Fotografi Rama Surya dan Klavdij Sluban dengan Nuansa Hitam Putih

Penulis: Herlambang Septiawan
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I NFORIAL

A
ston Pasteur, hotel di bawah naungan 
manajemen Archipelago International, 
merayakan hari jadinya yang pertama pada 25 

Oktober 2017 lalu. Selama satu tahun beroperasi, 
Aston Pasteur elah menujukan performa luar biasa 
dengan rata-rata okupansi sebesar 70%. Aston 
Pasteur juga berhasil engukuhkan posisi di kancah 
industri pariwisata kota Bandung Untuk merayakan 
momen spesial ini, Aston Pasteur mengadakan 
serangkaian kegiatan yang terdiri atas Corporate 
Social Responsibility (CSR), gathering, dan Grand 
Opening Ceremony.

 Rangkaian acara diawali dengan kegiatan 
donor darah pada tanggal 27 September 2017. 
Bekerjasama dengan PMI Kota Bandung dan Rumah 
Sakit Hermina Pasteur, Aston Pasteur berhasil 
mengumpulkan sebanyak 57 kantong arah yang 
terdiri dari berbagai tipe golongan darah.
 Puncaknya, Aston Pasteur mengadakan 
Grand Opening Ceremony pada tanggal 9 
November 2017. Acara ini diramaikan dengan 
berbagai pertunjukan kesenian khas Bandung 
seperti lengser, rampak kendang, dan angklung. 
Aston Pasteur juga memberikan apresiasi dalam

bentuk penghargaan terhadap berbagai corporate 
client dan ravel agent yang telah banyak membantu 
pihak hotel selama satu tahun beroperasi.
 “Hari ini merupakan momen yang kami 
rayakan sebagai wujud syukur atas keberhasilan 
yang telah kami raih alam satu tahun terakhir 
ini. Target kami kedepannya adalah untuk lebih 
mengukuhkan posisi Aston Pasteur alam industri 
pariwisata Indonesia dan pariwisata kota Bandung 
pada khususnya.” ujar Rennie Sandia, Hotel 
manager Aston Pasteur Hotel.
 Menawarkan 215 kamar hotel dengan 
fasilitas lengkap berstandar internasional, 
Aston Pasteur juga dilengkapi berbagai fasilitas 
pendukung lengkap seperti Restoran Kambera yang 
mampu menampung hingga 250 orang, Kahyangan 
Lounge yang menawarkan pemandangan indah 
kota Bandung dari lantai teratas hotel, serta tidak 
ketinggalan fasilitas kolam renang dan pusat 
kesehatan juga dapat dinikmati oleh para tamu. 
 Untuk memenuhi kebutuhan MICE 
(Meeting, Incentive, Corporate dan Event), Aston 
Pasteur menawarkan 8 ruang pertemuan dan 
1 ballroom yang mampu menampung hingga 
700 orang. Nikmati pengalaman menginap yang 
nyaman hanya di Aston Pasteur dan dapatkan 
diskon 10% dengan menggunakan kode promosi 
BOOKDIRECT di website 

www.Pasteur.AstonHotelsInternational.com

Aston Pasteur Merayakan Grand Opening dan Hari Jadi yang Pertama
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K ESEHATAN

Bugar & Sehat Bersama
Meize Spa & Reflexology

M emanjakan diri dengan melakukan 
perawatan tubuh rasanya sudah menjadi 
gaya hidup masa kini. Tapi bagaimana 

cara merawat kebugaran tubuh jika Anda ingin 
tetap selalu fit dan sehat setiap hari?
 Salah satunya adalah dengan reflexi yang 
sangat banyak manfaatnya untuk menjaga 
kesehatan tubuh. Meize Spa & Reflexology 
menawarkan paket treatment reflexi dan body 
massage dengan tempat yang bersih serta nyaman.
 Berdiri sejak bulan Mei 2017,  Meize Spa 
Reflexologi yang berkonsep minimalis, cozy 
serta kental dengan ornamen warna biru 
torkoa menawarkan paket reflexi dan spa 
dengan teknik pijat tradisional. “Di tunjang 
dengan terapis - terapis handal yang sudah 
teruji keahliannya, selain spa dan reflexi yang

menitikberatkan pada tekanan pijatan, Anda juga 
bisa mencoba perawatan lain seperti facial dan 
body scrub”, ujar Dita Sales & Marketing Manager 
Meize Hotel Bandung”.
 Buka dari jam 10.00 - 22.00 wib, ada hal 
yang unik yang beda dari tempat lain, yaitu twin 
massage atau di sebut pijat kembar yaitu satu 
orang di pijat oleh dua terapis.
 Dan hingga akhir tahun 2017 seluruh 
customer akan mendapatkan diskon 20% all 
treatment.
 Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa 
datang langsung ke Meize Spa & Reflexology di Jl. 
Sumbawa No. 7 Bandung.
 Atau hubungi telepon (022) 4263888, 
serta Instagram @meizespa.

B anyaknya klinik kesehatan khususnya 
layanan kebugaran pijat di Bandung 
tentunya menambah pilihan bagi Anda 

yang ingin memanjakan diri untuk menjaga 
kesegaran tubuh. Salah satu klinik pijat yang 
baru di kota Bandung dan berbeda dengan 
lainnya yaitu Pijat Sehat Bandung Juara.
 Ditangani oleh terapis - terapis handal 
khusus disabilitas (tunanetra), Klinik Pijat Bandung 
Juara menawarkan 3 paket utama yang wajib Anda 
coba. Paket pertama yaitu refleksi yang di mulai 
dari pijatan kaki mulai dari telapak hingga betis 
dan bertujuan untuk mengendurkan otot kaki yang 
tegang serta pegal - pegal.
 Kemudian di paket kedua ada body 
massage relaxation yang berfungsi mengendurkan 
urat - urat syaraf, melancarkan peredaran darah, 
serta mengembalikan kesegaran tubuh secara 
menyeluruh.

 Dan yang terakhir yaitu paket shiatsu 
massage therapy, yakni dengan teknik pemijatan 
tubuh yang berasal dari Jepang berfungsi 
mengurangi otot - otot yang kaku serta 
melancarkan peredan darah. “Selain itu ada 
satu paket andalan yakni Pijat Bandung Juara 
yang merupakan kombinasi antara massage dan 
shiatsu yang sangat jarang di temukan”, ujar Arif 
Firmansyah, Koordinator Klinik Sehat Bandung 
Juara.
 Dengan tagline “Bersih Sehat Nyaman 
dan Modern”, Klinik Pijat Bandung Juara 
mempunyai konsep medern minimalis. Klinik yang 
resmi di buka 15 November 2017 buka setiap hari 
dari jam 10.00 - 20.00 wib, saat ini menawarkan 
harga khusus mulai dari Rp. 60.000,-.
 Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa 
datang langsung ke Pijat Sehat Bandung Juara 
di Jl. Ruko Puri Dago No. 50 Antapani Bandung.

Atau hubungi telepon (022) 20523352, serta 
Instagram @pijatsehatbj dan facebook : Klinik Pijat 
Sehat Bandung Juara.

Pijat Sehat Bandung Juara Hadir Dengan Sentuhan Berbeda

Penulis : Yusuf Ariyanto

Penulis : Yusuf Ariyanto
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I NFORIAL

S eiring dengan perkembangan sektor 
pariwisata Indonesia yang sedemikian 
pesatnya, Satoria Group juga semakin 

melebarkan sayapnya. Bertumbuh sebagai 
perusahaan Properti, Manufaktur, Hiburan, 
Perdagangan serta Jasa, kini Satoria Group mulai 
menapaki bisnis di bidang Perhotelan.
 Hotel pertama yang dibangun oleh 
Satoria Group adalah Satoria Hotel Yogyakarta, 
yang mulai beroperasi sejak April 2016, dimana 
di awal pembukaannya menggunakan nama 
Premier Inn International. Satoria Hotel Yogyakarta 
yang berlokasi di Jalan Laksda Adisucipto, pada 
saat Grand Relaunch ini Satoria Hotel berhasil 
meraih predikat sebagai Hotel Berbintang 4, 

setelah melalui Audit dari Lembaga Sertifikasi 
Usaha di Yogyakarta. Pergantian nama menjadi 
Satoria HotelYogyakarta dilaksanakan pada 
tanggal 1 Oktober 2017, dan Grand Relaunchnya 
dilaksanakan pada hari Kamis,16 November 2017.
 “Lobby hotel sejak Grand Relaunch hari 
ini tampil dengan sesuatu yang “Unik” yaitu 
menyajikan berbagai macam teh alami asli 
Indonesia, yang dapat dinikmati para tamu hotel 
yang gemar menikmati minuman teh alami 
dengan ditemani makanan tradisional khas 
Yogyakarta,”ungkap Tantiarini Hidayati sebagai 
General Manager Satoria Hotel Yogyakarta.
 Pada acara Grand Relaunch Satoria Hotel 
Yogyakarta juga memberikan keuntungan baru 

yaitu penyediaan “Flight Information Display 
Systems”  atau FIDS yang menyediakan informasi 
status Keberangkatan Jadwal Pesawat Terbang 
yang ada di Bandara Internasional Adisucipto.
 Satoria Hotel Yogyakarta yang berlokasi 
sangat strategis hanya 10 menit dari Bandara 
Internasional Adisucipto, memiliki 144 kamar 
,terdiri dari 2 tipe kamar: Superior Room dengan 
luas 24m2 dan Deluxe Room dengan luas 33m2. 
Kenyamanan kamar hotel bintang 4 ini dapat 
dirasakan dengan keberadaan ruangan yang luas, 
tempat tidur dengan merk Hypnos, yang terkenal 
sangat nyaman di negara Inggris, bagi tamu yang 
ingin santai beristirahat, ditambah dengan sofa 
bed dan fasilitas pendukung yang ekslusif.
 Kecepatan access Free Wifi dapat 
menjangkau di seluruh area hotel. Selain itu, Satoria 
Hotel Yogyakarta juga memiliki ruang pertemuan 
bervariasi untuk kapasitas 30 sampai dengan 
200 orang. Fasilitas kolam renang dan Vue Bar 
di Rooftop Lounge tersedia, dimana pengunjung 
dapat melihat lalu lintas penerbangan, kereta api, 
dan keindahan kota Yogyakarta dari atas, sekaligus 
bisa menikmati pemandangan Sunset dan Sunrise 
di satu spot yang Luar biasa indah di lantai 9 
Satoria Hotel Yogyakarta.
 Segera singgah di Satoria Hotel 
Yogyakarta. Kunjungi website kami di www.
satoriahotel.com untuk mendapatkan paket-paket 
menarik, sekaligus mendapatkan  keuntungan  
tambahan mulai dari penawaran Kamar saja (room 
only) seharga Rp.480.000 net, terutama untuk 
pembelian 14 hari sebelum hari kedatangan.
 Untuk informasi lebih lanjut perihal 
Satoria Hotel Yogyakarta, silahkan menghungi :
 Jl. Laksda Adisucipto KM.8, Sleman,
 Yogyakarta - 55282.
 Phone : 0274 2802 888
 Fax : 0274 2802 999
 Info.yogya@satoriahotel.com
 reservations.yogya@satoriahotel.com

Grand Relaunch Satoria Hotel Yogyakarta
menjadi Hotel Berbintang 4

Keterangan foto dari kiri ke kanan : Sophy Alim (Owner Satoria Hotel Yogyakarta), Tantiarini Hidayati ( General Manager Satoria 
Hotel Yogyakarta), Dewi Ranaya (APPMI Yogyakarta).
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T EKNOLOGI

A SUS menghadirkan  Notebook  Gaming 
FX553VD, salah satu varian perdana dari 
lini tersebut yang dipersiapkan untuk 

disebar ke seluruh penjuru nusantara. Secara kasat 
mata, notebook ini memiliki desain yang sangat 
mirip dengan ASUS ROG Strix GL553 series. Ia 
juga telah dilengkapi oleh prosesor Intel Core 
i7 generasi ke-7 (Kaby Lake) yang punya

kinerja sangat tinggi dan graphic card NVIDIA 
GeForce GTX 10 Series yang performanya 
mumpuni. ASUS Gaming FX553VD datang dengan 
kombinasi sempurna untuk melibas game-game 
AAA.
 Dapur pacunya dipersenjatai oleh 
prosesor Intel Core generasi ke-7 i7-7700HQ 
(6M Cache, up to 3.40 GHz) dan RAM 8GB DDR4

2400MHz yang dapat diupgrade hingga 32GB. ASUS 
juga menyematkan grafis Nvidia GeForce GTX 1050 
dengan VRAM 2GB untuk mendukung performa 
grafisnya. Untuk memanjakan para gamers, Galip 
menambahkan, ASUS menyematkan layar 15,6 
inci beresolusi Full-HD (1920x1080 piksel) anti-
glare yang akan membebaskan para gamer dari 
gangguan pantulan cahaya di layar. Tak hanya 
sampai di situ, sebagai laptop yang ditujukan untuk 
para gamer, ASUS melengkapi laptop ini dengan 
beberapa teknologi yang didesain khusus untuk 
meningkatkan pengalaman visual.
 Untuk sektor penyimpanan, pengguna tak 
perlu khawatir kehabisan ruang untuk mengintall 
aplikasi/game yang akan dimainkan karena di 
dalam notebook ini terdapat sebuah Harddisk drive 
(HDD) berkapasitas 1TB. Kapasitas tersebut bisa di-
upgrade hingga 2TB dan SSD hingga 512GB. Untuk 
konektivitas, tersedia port mutakhir USB 3.1 Type-C 
dan standar WiFi 802.11ac. 
 Di Indonesia, ASUS Gaming FX553VD 
dipasarkan di harga mulai dari Rp12.299.000. 
Notebook teranyar dari lini ASUS Gaming inipun 
dilengkapi dengan layanan garansi purna jual yang 
berlaku secara global selama 2 tahun dan setiap 
pembelian laptop ini, pengguna akan mendapatkan 
bonus gaming backpack secara cuma-cuma.

ASUS menghadirkan Notebook  Gaming FX553VD

Haier dan Warner Bros. Pictures Meluncurkan Smartphone Edisi Khusus JUSTICE LEAGUE

H aier Mobile berkolaborasi dengan Warner 
Bros. Pictures, meluncurkan Haier G7 dan 
Haier L7 edisi khusus JUSTICE LEAGUE 

di Indonesia untuk merayakan kehadiran film 
JUSTICE LEAGUE. Batman, Wonder Woman, 
Aquaman, Cyborg dan The Flash bekerjasama 
untuk menyelamatkan dunia di dalam film 
superhero, JUSTICE LEAGUE yang akan 
tayang di bioskop pada 17 November.
 Haier G7 edisi khusus JUSTICE LEAGUE 
memiliki desain cover yang menarik dan berbeda-
beda di setiap serinya sehingga smartphone ini 
pantas menjadi collectable items untuk para 
kolektor maupun fans berat DC Comics. Ada enam 
tipe seri G7 edisi khusus JUSTICE LEAGUE, yaitu 
Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, 
Cyborg dan The Flash. Sedangkan pada seri L7, 
di bagian belakangnya terdapat tampilan khas 
bernuansa JUSTICE LEAGUE.
 Haier G7 memiliki layar berukuran 5 inci 
yang memberikan kepraktisan untuk dibawa 
kemana saja serta mudah disimpan di dalam 
saku pakaian. Layarnya juga dilengkapi dengan 
teknologi High Definition(HD) yang dapat 
memberikan pengalaman visual menarik dan 
nyaman di mata.
 Selain itu, Haier G7 juga sudah mendukung 
jaringan LTE dengan prosesor 64-bit Quad-core 
di dalamnya, serta  kapasitas baterai yang besar 
untuk memenuhi penggunaan sepanjang hari. 

Kapasitas penyimpanan yang dimiliki Haier G7 
sebesar 16GB yang dapat ditambah dengan 
menggunakan memori eksternal, sehingga data 
yang disimpan lebih banyak.
 Pengoperasian smartphone ini semakin 
optimal dengan hadirnya sistem operasi Android 
6.0 Marshmallow dengan memori RAM 2 
GB.Sedangkan L7 didukung dengan tampilan layar 
yang lebar 5.5 inci yang dilengkapi sistem operasi 
Android Nougat 7.1 terbaru dan memori RAM 3GB. 
 Kehadiran prosesor 64-bit Octa-Core ARM 
Cortex A53, dan chipset Qualcomm Snapdragon

430 yang dibenamkan ke dalam seri ini, menunjang 
kemampuan maksimal dari smartphone ini agar 
dapat digunakan untuk aktivitas multitasking 
sehari-hari. Seri L7 juga sudah mendukung jaringan 
4G yang didukung dengan kapasitas baterai yang 
besar dan fitur Super Fast Charging 3.0 sehingga 
waktu mengecas baterai terasa lebih singkat. 
 Datascrip selaku distributor tunggal 
smartphone Haier di Indonesia memasarkan edisi 
khusus: Haier G7 Justice League dengan harga Rp 
1.499.000 dan Haier L7  Justice League dengan 
harga Rp 2.449.000.

Oppo F5 Resmi Hadir Di Indonesia

O ppo F5 akhirnya resmi dirilis di Indonesia 
pada hari Senin (13/11/2017), Smartphone 
dengan brand ambassador artis Chelsea 

Islan ini  hadir dengan beberapa model berbeda 
berdasar kapasitas RAM dan penyimpanan 
internal. Model yang  pertama memiliki RAM 4 
GB dan memori 32 GB, tersedia dalam warna 
Gold dan Black.Model ini sudah bisa dipesan

sejak 11 November dan tersedia pada 
hari ini dengan harga Rp 3,9 juta. Model 
kedua memiliki RAM 6 GB dan memori 
64 GB, tersedia dalam warna Red dan 
Black. Model ini sudah bisa dipesan 
sejak hari ini dan tersedia pada 2 
Desember mendatang dengan harga Rp 
5,2 juta.
 Oppo F5 mengandalkan fitur 
baru, “AI Beauty Recognition” di kamera

 depan 20 megapiksel dengan bukaan 
 f/2.0. Teknologi kecerdasan buatan 
(Artificial Intelligence/AI) itu mampu mengenali 
jenis kulit, warna, jenis kemanin, dan usia, dari 
subyek foto secara detail.
 Selanjutnya, AI Beauty Recognition 
juga menganalisis kondisi cahaya sekitar 
subyek dan mencocokannya dengan database 
foto secara global. Dengan demikian, Oppo 
F5 diklaim mampu menghasilkan foto selfie

yang lebih nyata dan natural. Untuk kamera 
belakang, Oppo F5 menggunakan lensa dengan 
sensor beresolusi 16 megapiksel, dengan bukaan 
f/1.8, dan dilengkapi LED Flash.
 Ada juga fitur baru untuk kamera belakang 
yang dinamai “Face Priority Exposure”. Sesuai 
namanya, kamera belakang akan memprioritaskan 
objek utama wajah seseorang dibandingkan latar 
belakangnya.
 Dengan begitu, foto-foto liburan akan 
tampak lebih apik. Smartphone dengan layar besar  
6 inci ini memiliki resolusi 2.160 x 1.080 piksel. 
 Kapasitas penyimpanan disokong slot 
microSD hingga 256GB. Spesifikasi dan fitur lain 
Oppo F5 mencakup dual nano-SIM, pemindai 
sidik jari alias fingerprint scanner, pembuka kunci 
dengan wajah alias facial unlock, baterai 3.200 mAh, 
prosesor octa-core Helio P23 dengan kecepatan 
2.5GHz, serta berjalan pada sistem operasi Android 
Nougat 7.1 dengan Color OS 3.2.
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F ASHION

M emasuki musim hujan bukan menjadi 
penghalang untuk tampil tetap keren 
sehari-hari. Justru di musim yang dingin 

ini, Anda bisa bereksperimen dengan satu item 
yang hanya bisa dikenakan di musim hujan.
 Lalu bagaimana aturan mengenakan 
busana musim hujan? Berikut ini adalah ulasannya 
seperti dilansir dari situs Herworld berikut ini :
--------------------------------------------------------------

 - Selalu siapkan mini dress di lemari Anda -
 Mengenakan celana atau rok panjang saat 
hujan hanya akan membuat Anda kerepotan. 
Karena genangan air yang ada akan sangat mudah

membasahi rok atau celana panjang dan membuat 
Anda merasa tidak nyaman. Dress midi adalah 
pilihan yang paling tepat. Hindari menggunakan 
dress yang berbahan sutra dan berwarna terang 
karena jika terkena air, bahan sutra dan pakaian 
berwarna terang ini akan menjadi tembus pandang.

- Gunakan sepatu yang anti air -
 Sepatu merupakan aksesoris yang 
paling penting Anda perhatikan saat musim 
hujan. Karena sepatu inilah yang akan berkontak 
langsung dengan tanah yang basah. Hindari 
menggunakan heels dan hindari pemakaian

sepatu berbahan suede, kanvas dan bahan lainnya 
yang dapat menyerap air. Jika Anda berniat 
menggunakan boots, hindari memamaki kaos kaki, 
karena jika basah, kaki akan menjadi bau.
 

- Pilihlah tas yang tepat -
 Lebih baik Anda memasukan semua 
barang yang Anda perlukan di hari itu ke dalam tas 
anti air. Jika Anda terpaksa menggunakan tas yang 
tidak anti air, Anda dapat melapisi tas Anda dengan
pelindung khusus tas yang dijual di pasaran.

- Gunakan Syal -
 Syal juga bisa menjadi satu pilihan yang 
bijak untuk dipakai saat musim hujan. Jika Anda 
nggak pakai setiap saat, bisa digunakan saat musim 
hujan. Pastinya  akan terlihat tampil kece dan 
modis. Namun, Anda juga harus memperhatikan, 
jangan sampai  salah menggunakan syal. Jika salah 
menggunakan syal dengan cara yang salah, Anda 
akan terlihat tua dari usia  yang sekarang.

Mau Tetap Tampil  Stylish di Musim Hujan? Berikut Tipsnya!

Penulis : Fitriana Fadia
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K OMUNITAS

B
ersepeda adalah salah satu kegiatan olahraga 
yang banyak manfaatnya bagi kesehatan 
tubuh. Karena dengan bersepeda membuat 

tubuh bergerak aktif. Sebagaimana kita ketahui, 
tubuh yang aktif adalah salah satu syarat penting 
untuk menjaga kualitas kesehatan kita. Tentunya 
agar bersepeda kita lebih menyenangkan dan  
lebih seru bersepeda bisa dilakukan dengan 
keluarga, rekan kerja ataupun dengan komunitas 
sepeda yang ada di sekitar kita.
 Salah satu komunitas sepeda yang ada di 
kota Bandung adalah Hotel Cycling Club (H2C). 
Komunitas sepeda ini di inisiasi oleh para pegiat 
hotel yang ada di Bandung dan di bentuk secara 
resmi di favehotel Braga pada tanggal 6 oktober 
2017.
 “Sebelumnya kita sudah sering kumpul 
tetapi belum ada pengurus hanya ada inisiator saja, 
saya Andri Anom (favehotel Braga), Tata (Malaka 
Hotel) , Fery (Grand Pasundan Convention Hotel), 
Fordy (Rumah Asri), Dida (Atlantic City Hotel).

Setelah itu kita kumpul dari hotel-ke hotel dan 
sepakat untuk gowes setiap hari Jumat  dengan 
titik kumpul biasanya di taman Vanda dan  
finish di hotel . Akhirnya agar  asosiasi ini agar 
berjalan dengan bagus, punya planning dan 
visi misi, di bentuklah dengan kepengurusan 
komunitas sepeda  H2C dengan ketua Fordy (Asri 
Hotel),dibantu dengan wakilnya Dida (Atlantic City 
Hotel), Divisi keanggotaan Andri ( favehotel Braga) 
dan Tedy (Atlantic  City Hotel) untuk keanggotan, 
Divisi pengembangan Fery (Grand Pasundan 
Convention Hotel) dan Mujono ( The Luxton ), 
Bendahara dan Sekretaris Hanny (Ilos Hotel) dan 
Jessica ( Atlantic City Hotel ), Divisi Program Tata 
( Malaka Hotel) dan Dadang (favehotel Braga) 
dan Fajar (Ameera Hotel),”ujar Andri salah satu 
inisiator Hotel Cycling Club (H2CBANDUNG) saat 
di temui di Hotel G.H. Universal  jalan Dr. Setiabudi 
no.376 Bandung, Jumat (17/11/2017).
 Komunitas sepeda ini berkomitmen 
setiap hari Jumat untuk gowes bareng, dan

mengajak masyarakat untuk  sekali-kali ke kantor 
atau sekolah menggunakan sepeda. Selain untuk 
membantu pemerintah kota Bandung menjadi kota 
sepeda dan juga ingin mengurangi emisi tetapi 
bonus yang tidak kalah pentingnya yakni badan 
menjadi sehat. Komunitas ini terintegrasi dengan 
komunitas sepeda lainnya seperti Bandung Boseh 
Juara, komunitas gowes Bandung dan masih banyak 
yang lainnya.
 Sementara itu, menurut Mujono yang 
juga General Manager The Luxton Hotel, dengan 
adanya  komunitas ini , selain berolahraga bisa 
terjalin silaturahmi dan  networking antara sesama 
karyawan hotel di Bandung. “Kalau mau sehat, 
olahraga yang yang murah meriah dan tidak terlalu 
rumit yakni dengan bersepeda,”ujarnya.
 Di tempat yang sama ketua komunitas 
H2CBandung, Fordy mengatakan, dengan adanya 
komunitas ini sebagai salah satu bentuk kontribusi 
untuk membantu menyadarkan tertib lalu lintas , 
semakin banyak orang naik sepeda semakin tertib. 
“Sebagai pekerja perhotelan kalau kita sehat 
produktivitas semakin baik dan meningkat sehingga 
berpengaruh terhadap kinerja kita di hotel masing-
masing,”ujarnya.
 Bagi pekerja hotel yang ingin menjadi 
anggota komunitas sepeda ini  bisa menghubungi 
sekretariat H2CBandung  di Hotel Ilos jalan 
Babakan Jeruk  III No.37-39 Sukagalih Sukajadi 
Kota Bandung, dan yang ingin melihat aktivitas H2C 
bisa melihat facebooknya di  hotelcyclingclub dan 
instagram di @h2cbandung

~ Gowes Bareng Hotel Cycling Club (H2C) Bandung ~
Penulis : Hendra Karunia
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T IPS

K etika musim hujan telah tiba, kadang 
membuat jadwal berwisata Anda menjadi 
tertunda. Namun, musim hujan bukanlah 

halangan untuk Anda berwisata.
 Nah, tentunya perlu persiapan ekstra 
supaya tetap seru saat berwisata di musim hujan. 
Berikut beberapa kiat untuk Anda yang ingin tetap 
berwisata saat musim penghujan.

1. Cek Perkiraan Cuaca
 Ada baiknya Anda mengecek perkiraan 
cuaca paling tidak sehari sebelum Anda berwisata. 
Selain bisa melakukan persiapan yang tepat, Anda 
juga bisa merencanakan tempat wisata yang tepat. 
Anda bisa mengecek prakiraan cuaca di website 
resmi BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika) ataupun perkiraan cuaca.

2. Selalu sedia payung dan jas hujan
 Ada baiknya jika Anda selalu sedia payung 
di tas Anda sebelum hujan melanda. Selain bisa 
dipakai untuk mencegah kehujanan, payung 
juga bisa dipakai untuk mencegah sinar matahari

yang menyengat ke kulit Anda saat panas terik 
menghadang. Anda juga bisa membawa jas hujan 
sebagai alternatif.

3. Perhatikan kostum
 Pada musim hujan, suhu cenderung 
akan lebih dingin. Persiapkan pakaian yang dapat 
membuat hangat seperti jaket tebal ataupun 
sweater.
 Persiapkan juga baju ganti sebagai 
alternatif jika Anda kehujanan. Ada baiknya jika 
Anda menggunakan celana pendek dan selalu 
sediakan sandal karena pemakaian sandal sangat 
disarankan di musim hujan. Yang terpenting 
jangan lupa sediakan kantong plastik di tas Anda 
untuk menampung semua baju-baju basah.

4. Mencari destinasi indoor sebagai alternatif
 Destinasi berlibur ke pulau ataupun 
ke gunung bisa Anda pertimbangkan kembali 
jika sudah memasuki musim penghujan. Trek 
perjalanan yang licin saat mendaki dan suasana 
dingin saat berenang di pantai tentu mengurangi

kenikmatan waktu berlibur Anda.Tak perlu khawatir 
karena Anda bisa merencanakan kembali liburan 
Anda ke spot destinasi wisata indoor seperti pusat 
perbelanjaan, ataupun museum sebagai destinasi 
alternatif.

5. Berwisata kuliner penghangat badan
 Berwisata kuliner ke restoranan atau 
gerai-gerai makanan di daerah setempat juga 
menjadi altenatif yang tepat untuk menghabiskan 
waktu berlibur Anda. Kuliner berkuah yang 
panas rasanya menjadi santapan yang pas untuk 
menemani Anda. Tentu, kuah makanan yang panas 
bisa menghangatkan tubuh Anda pada musim 
hujan.
 Di setiap daerah tentu menyediakan 
gerai-gerai hidangan berkuah yang siap mengisi 
perut Anda saat musim hujan datang. Mulai dari 
bakso kuah, varian soto sampai minuman-minuman 
penghangat seperti jahe siap menemani santapan 
Anda dan tentunya menghangatkan tubuh Anda.

6. Selalu menjaga kondisi
 Dengan stamina yang maksimal tentu 
pejalanan Anda tidak akan terhambat. Minum 
vitamin sebelum sebelum berwisata bisa menjadi 
pilihan baik untuk menjaga stamina selama 
perjalanan. Mengurangi minuman-minuman 
dingin juga bisa membantu menjaga stamina Anda. 
Perbanyak mengkonsumsi air putih serta minuman 
hangat seperti jahe.

~ Tips Traveling di Musim Hujan ~

Penulis : Fitriana Fadia
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E VENT

F avehotel Braga di usianya yang beranjak 5 tahun, 
kembali ingin memperkenalkan eksistensinya 
bersama warga Bandung dengan melaksanakan 

olah raga Zumba bersama pengunjung ‘Car Free Day’ 
Dago – Bandung, Minggu (12/11/2017).
 Kali ini olahraga zumba mengusung tema 
‘Sunday Fit & Fresh’ yang bekerjasama dengan Calyandra 
Event Organizer. Pengunjung tampak antusias dan aktif 
mengikuti kegiatan tersebut.
 Kegiatan ini merupakan kedua kalinya setelah 
dilakukan di February 2017 dan akan menjadi agenda 
rutin untuk meningkatkan kerjasama dan kebersamaan 
antar karyawan serta menjalin silaturahmi yang lebih 
baik dengan masyarakat sekitar. Untuk dapat mengetahui 
lebih lanjut penawaran menarik dari favehotel Braga 
Hubungi kami di 022 84468222 atau kunjungi situs kami 
www.braga.favehotels.com dan follow social media kami 
@favehotelbraga.

 Tepat di hari pahlawan, PT. Duta 
Intidaya Tbk dengan gembira telah meresmikan 
gerai Watsons ke-75 yang berlokasi di Paris Van

‘Sunday Fit & Fresh’
bersama Favehotel Braga WATSONS KINI HADIR

DI PVJ BANDUNG

 Oriskin kini kembali membuka cabang 
baru yang ke - 20 tepatnya di Jl. Dr. Cipto 
Mangunkusomo Ruko CSB Mall Cirebon (28/10). 
Dengan konsep klinik yang lebih elegant di sertai 
unsur batik pada interiornya, acara ini di meriahkan 
penampilan dari beberapa talent, filler demo, serta 
doorprize treatment.
 Dengan penawaran istimewa selama 
masa promo, Oriskin Cirebon memberikan paket 
spesial yaitu Paket Pak Haji & Bu Haji.

Grand Opening Oriskin Cirebon

Mall, Level Glamour (10/11). Keberadaan gerai 
ini merupakan bukti eksistensi dan ekspansi 
Watsons di Indonesia yang semakin kuat dalam 
menghadapipersaingan industri retail kesehatan 
dan kecantikan, khususnya di kota Bandung. 
Setelah sebelumnya juga sudah hadir gerai 
Watsons di Cihampelas Walk, Festival Citilink, 
Jatinangor Square, Transmart Buah Batu, Carefour 
Kiaracondong, Trans Studio Mall, dan Mall Paskal 
23.
 “Bandung merupakan salah satu kota 
besar di Indonesia yang tentunya memiliki banyak 
potensi termasuk sisi bisnis ritel yang prospektif. 
Hal ini terlihat dari banyaknya pusat perbelanjaan 
serta ritel-ritel terkemuka yang juga hadir di 
Bandung. Berdasarkan latar belakang tersebut, 
Watsons pun kembali hadir untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat Bandung terhadapa produk 
kesehatan dan kecantikan yang berkualitas, 
“ungkap Presiden Direktur Watsons Indonesia, Lilis 
Mulyawati.

 Courtyard by Marriott Bandung Dago telah 
resmi dibuka pada tanggal 1 November 2017 melalui 
acara “Soft Opening Ceremony” yang mengundang 
beberapa pejabat pemerintahan, asosiasi dan lembaga 
kepariwisataan. Berlokasi strategis di Jalan Ir. H. 
Juanda 33, Bandung Dago, hotel dengan 187 kamar 
ini beroperasi sebagai property yang dikelola oleh 
Marriott International dan dimiliki oleh PT. Sanbe 
Karyapersada.
 Hotel resmi dibuka melalui kegiatan 
seremonial gunting pita yang dilakukan oleh Bapak 
Freddy Santoso selaku Director dari PT. Sanbe 
Karyapersada, dan didampingi oleh Mr. Robert Stark 
selaku Area Vice President of Indonesia & Philippines 
Marriott International, dan Bapak Kadek Suartana 
selaku General Manager Courtyard by Marriott 
Bandung Dago.
 Courtyard Bandung Dago menawarkan 
akses yang nyaman dan mudah untuk mengunjungi 
berbagai tempat yang diinginkan di Bandung, baik

Courtyard by Marriott Bandung 
Dago telah Resmi Beroperasi

berbagai tempat yang diinginkan di Bandung, baik 
untuk perjalanan bisnis maupun liburan. Hotel ini 
telah menyelesaikan renovasi tahap satu yakni pada 
area Lobby, Restaurant, Fitness Center, dan 41 kamar. 
Dilengkapi dengan ruang lobby yang inovatif serta desain 
kamar kontemporer yang terbaru, hotel ini memberikan 
berbagai kemudahan dan berbagai pilihan bagi tamu 
untuk lebih meningkatkan kepuasan pengalaman 
menginap mereka selama di Kota Bandung. 

Holiday Inn Bandung Pasteur Rayakan Hari Jadi yang Pertama

 Bulan November merupakan bulan yang 
spesial bagi Hotel Holiday Inn Bandung Pasteur, 
karena pada bulan ini, salah satu hotel bintang 
empat yang tergabung dengan Intercontinental 
Hotels Group (IHG®) Indonesia, Holiday Inn 
Bandung Pasteur, merayakan hari jadinya yang 
pertama.
 Tanpa terasa, hotel dengan total 278 
kamar dan 14 meeting room ini sudah beroperasi 
selama 1 tahun tepat di tanggal 17 November 
2017. Dalam perayaan ulang tahunnya yang 
pertama ini, Holiday Inn Bandung Pasteur akan 
mengadakan siaran live bersama dengan OZ Radio 
Bandung dari pukul 6 pagi sampai dengan 9 pagi

di The Ambassador Restaurant, penampilan tari  
tradisional kemudian akan dilanjutkan dengan 
konvoi bersama dengan Terrano Club Chapter 
Bandung mulai dari hotel menuju ke daerah 
Balai Kota dan berakhir di Gedung Sate untuk 
membagikan coklat praline kepada masyarakat 
kota Bandung. Rangkaian acara ini akan diadakan 
pada hari Minggu, 19 November 2017.
 Dalam memeriahkan ulang tahunnya 
yang pertama, Holiday Inn Bandung Pasteur juga 
mengadakan promo yaitu menginap 2 malam dan 
dapatkan diskon 50% untuk malam kedua yang 
berlaku sampai dengan 30 November 2017.
 Selain itu juga ada diskon 17% untuk 
semua perawatan di Orchidea Spa dan diskon 17% 
untuk fitness membership di Ninety Six Fitness 
Center. 
 Untuk informasi lebih lanjut dapat 
mengunjungi Holiday Inn Bandung Pasteur, Jalan 
Dr. Djundjunan 96 Bandung atau melalui nomor 
telepon 022-2060123. Ikuti berita terbaru melalui 
media sosial Twitter: @HIPasteur, Instagram: @
holidayinnpasteur, dan Facebook: Holiday Inn 
Pasteur.

 Horison Ultima Bandung kembali 
menggelar aksi donor darah pada Rabu, 15 
November 2017 pukul 9 pagi hingga pukul 2 
siang. Mengambil tema hari pahlawan, yaitu 
“Everybody Can Be a Hero”, kegiatan ini bertujuan 
untuk menggugah jiwa kepahlawanan untuk 
menyelamatkan orang lain yang membutuhkan 
darah.
 “Sesuai tema tersebut, siapapun 
bisa menjadi pahlawan hanya dengan 
melakukan kebaikan kecil yang berdampak 

Maknai Kepahlawanan dengan Donor 
Darah di Horison Ultima Bandung luar biasa bagi orang lain yang membutuhkan, 

seperti mendonorkan darahnya,” terang Dyah 
Annisa, Marketing Communications Horison 
Ultima Bandung.
 Untuk menyemarakkan acara, hiburan 
live music pun digelar sepanjang acara tersebut. 
Tidak hanya karyawan, dokter dan pengunjung 
pun ikut menyumbangkan suaranya. “Live music 
ini merupakan tradisi setiap event donor darah. 
 Tujuannya untuk mencairkan suasana 
supaya lebih santai dan proses pengambilan 
darah pun lebih lancar,” terang Dudi Suherman, 

Human Resources Manager sekaligus Ketua Panitia.
 Dalam acara yang digelar di ruang 
Bidadari ini, Hotel Horison Ultima Bandung juga 
memberikan apresiasi dengan memberikan 
doorprize berupa voucher makan pagi, voucher 
berenang, dan grand prize 1 Deluxe Room voucher 
kepada pendonor yang beruntung.
 Jumlah kantong darah yang terkumpul 
adalah sebanyak 111 labu dari total 156 orang 
yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan donor 
darah ini.
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