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Eduwisata Waaida Farm
Petik Sendiri Buah-buahan Langsung di Kebun

B

agi orang perkotaan berkebun diarea yang
sangat luas dengan hamparan pemandangan
pegunungan merupakan hal sangat langka.
Nah Bagi Anda yang ingin menikmati berkebun
dengan keluarga dan bisa memetik buah langsung
dari pohonnya bisa mengunjungi Eduwisata dan
holtikultura Waaida Farm yang terletak di Dusun
Lembang Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan
Kecamatan Sumedang.
Tak hanya bersenang-senang, Anda dan
keluarga juga bisa belajar banyak hal baru saat
wisata buah. Misalnya, mengenal aneka jenis buah
secara langsung, mengetahui cara memetik buah
yang benar, hingga ciri-ciri buah yang belum dan
sudah masak.
Dengan
lokasi
perkebunan
yang
dikelilingi pesawahan khas pegunungan yang
berundak-undak dan tersusun rapi, Waaida farm
adalah suatu kegiatan agribisnis yang dimulai dari
usaha komoditas buah-buahan pada tahun 2015.
Diawali dengan menanam berbagai varietas durian
unggul antara lain durian kani, tokong, petruk,
montong, napul dan masih banyak lagi.
Selain itu jenis buah-buahan lainnya yang
ada di kebun dengan luas 2 hektar ini adalah sawo,
manggis, jambu bol, jeruk, cecenet (ciplukan),
buah naga, pisang , jambu kristal dan buah naga.
Selain memproduksi buah, waida farm juga
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memproduksi bibit jambu kristal dan durian.
Waida farm juga membuka kegiatan agrowisata,
pendidikan dan pelatihan teknis budidaya jambu
kristal, durian, dan yang lainnya.
Ada 50 pohon durian varietas unggul
lokal yang telah berbuah di kebun ini. Bagi para
penikmat buah durian disediakan acara bancakan
atau makan durian sepuasnya. Buah durian masak
dipohon dapat dipetik sendiri dan dapat dimakan
langsung di bawah pohonnya atau di bawa pulang
sebagai buah tangan.
Menurut pengelola Waaida farm Tatang
Suryana saat di kunjungi Destinasi Bandung,
terdapat lebih dari 1000 pohon jambu kristal yang
bisa dipetik sendiri dengan disertai pendampingan
untuk memilih buah yang masak dipohon.
Pengunjung juga bisa mengenal lebih
dekat proses budidaya dan pengolahan ubi bakar
cilembu.
Bagi pengunjung yang senang memasak
disediakan juga tempat dan alat memasak.
Bahannya dapat dipetik langsung dari kebun
seperti kacang-kacangan, caisin, pakcoy,kangkung,
bayam ,daun bawang, cabai dan yang lainnya.
Pengelola juga menyediakan fasilitas
pendidikan, pelatihan dan riset bagi pelajar,
mahasiswa dan masyarakat umum mengenai
budidaya komoditas buah-buahan dan sayuran.

Bagi pengunjung yang menikmati serunya
berkebun dan makan ditempat ini kenakan biaya
dengan rincian sebagai berikut :
1. Tiket masuk Rp.10 ribu per orang
2. Menikmati Durian Rp.35 ribu perkg
3. Jambu kristal Rp.15 ribu perkg
4. Ubi bakar cilembu Rp.18 ribu perkg
5. Satu kastrol nasi liwet (10 porsi) sudah termasuk
tahu, tempe, ayam di harga Rp.200 ribu
6. Sayuran 10 ribu
7. Buah-buahan lain Rp.10 ribu perkg
8. Cecenet (ciplukan) Rp.15 ribu perkg
9. Paket mancing ikan mas Rp. 35 ribu per kg
10. Paket pelatihan agribisnis untuk 1 minggu
Rp.1,5 juta per orang
11. Harga bibit durian Rp.25 ribu perpohon
12. Harga bibit jambu kristal Rp.20 ribu perpohon
13. Bibit buah-buahan lainnya Rp. 15ribu
perpohon
Untuk Anda yang tertarik ingin
berpetualang dengan sensasi berbeda, bisa
mengunjungi Waaida Farm yang terletak di dusun
lembang desa pamulihan, kecamatan pamulihan
kabupaten Sumedang.
Rute dari Bandung ambil ke arah
Sumedang , di pertigaan rancakalong ( Citali) belok
ke kiri yang ke arah subang sekitar 2 km setelah
pertigaan rancakalong belok ke kiri ke arah desa
pamulihan.
Untuk informasi lebih lanjut bisa
menghubungi Waaida Farm di :
Nomor HP : 0813 8008 2500
		
0823 154 754 75
Email : cv.bihun@hotmail.com
Instagram @waidafarm
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Rabbit Town - Wisata Selfie Terbaru di Bandung -

Penulis : Herlambang Septiawan

B

erkunjung ke tempat wisata sekarang ini,
pengunjung tidak hanya sekedar ingin
menikmati pemandangan dan suasananya
saja. Tetapi tempat wisata harus menyediakan
spot yang sangat menarik untuk berswafoto atau
selfie bagi para pengunjung. Karena trend di jaman
kekinian, para pengunjung akan memposting
langsung hasil fotonya di sosial media seperti
facebook dan instagram.
Nah bagi wisatawan yang hobi untuk
berswafoto kini di Bandung telah hadir tempat
wisata selfie yang instagramable yakni Rabbittown
Bandung.
Rabbit Town sendiri mengusung konsep
One Stop Shopping dimana pengunjung dapat
berwisata melihat binatang-binatang, arena
permainan, wisata edukasi dan juga menikmati
kuliner serta belanja berbagai busana dan
merchandise dan oleh-oleh yang tersedia di
Rabbit Town. Tempat ini cocok untuk semua
kalangan seperti keluarga, pasangan muda dan
juga komunitas.
Terdapat 16 wahana yang bisa pengunjung
untuk jelajahi seperti Love Lock, LA Store, Museum
of Ice Cream, New York, Dragon fish, Love Light, Lala
Town Play Ground, Dove Garden, Lala Story, Jungle
Arena, Koi Garden, Bambi Love, Cookie Monster,
Hollywood Land, Arderich Tea House, wishing wall.
sticker room.
Rabbit Town di bagi beberapa zona
wahana, di lantai bawah terdapat wahana Lala
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town Playground, di area permainan ini dengan
membayar Rp.35 ribu anak-anak boleh bermain
sepuasnya (khusus weekday) seperti bermain
labirin, trampolin, balap mobil, mandi bola. Di
Lala town, anak-anak juga bisa menjadi dokter
ataupun chef karena ada miniatur rumah sakit dan
restaurant.
Masih dilantai yang sama terdapat
wahana Cookie Monster, di area ini pengunjung
bisa belajar memasak (cooking class) dengan
empat menu pilihan dan juga menyewa kostum
untuk berfoto.
Sedangkan bagi yang senang berinteraksi
dengan binatang-binatang, pengunjung bisa
melihat dan memberi makan ikan koi(koi feed),
memberi makan monyet-monyet (monkey groove).
Bagi yang ingin merasakan sensasi foto dan
memegang dengan burung hantu di tempat ini ada
loh namanya Arderich Tree House.
Tidak sampai disitu, pengunjung juga
bisa memberikan makan dan foto dengan burung
merpati kipas dengan jumlah yang sangat banyak.
Pengunjung juga bisa memberikan wortel kepada
kelinci-kelinci yang sangat lucu di Rabbit Villa
.Selain itu terdapat juga akuarium dengan ukuran
yang cukup panjang dan luas, di akuarium ini
pengunjung bisa menikmati Dragon Fish dengan
jumlah yang sangat banyak.
Ada juga wahana museum of ice cream
yang terletak di lantai atas, terdapat beberapa area
foto dengan lampu-lampu berbentuk ice cone,
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foto dengan lampu-lampu berbentuk ice cone,
mandi bola, dinding dengan ikon pisang berwarna
kuning. Di tempat ini pengunjung bisa langsung
makan ice cream. Lalu ada juga Sticker room yang
merupaka sebuah ruang minimalis yang dihiasi
dengan stiker warna-warni.
Rabbit Town juga menghadirkan 88
tiang atau pilar raksasa dengan 126 lampu yang
di namakan love light, dan lebih romantis ketika
difoto pada malam hari. Di samping pilar atau love
light, terdapat spot Love Luck dimana pengunjung
bisa membeli gembok dan berfoto dengan mobil
berwarna pink.
Setelah puas menikmati semua wahana,
pengunjung bisa menikmati wisata kuliner
dengan menikmati makanan dan minuman di area
food court atau cafe yang ada di area ini. Variasi
makanannya pun sangat lengkap mulai dari main
course hingga light meal. Terdapat juga aneka
oleh-oleh makanan khas Jawa Barat dan juga area
untuk belanja pakaian ataupun souvenir.
Bagi Anda yang penasaran dengan Rabbit
Town bisa datang langsung ke jalan Rancabentang
Ciumbuleuit Bandung no telpon 022-64404848.
Harga Tiket masuk Rp.25 ribu, untuk tarif mencoba
wahana dikisaran Rp.10 ribu-Rp.20 ribu. Buka
setiap hari mulai pukul 09.00 wib sampai dengan
pukul 21.00 wib. instagram @rabbittown.id
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Pesona Geowisata Stone Garden Padalarang

Penulis : Herlambang Septiawan

J

awa Barat memiliki pesona keindahan alam
yang menjadi referensi untuk berlibur untuk
para wisatawan. Tidak hanya wisata alam
semata saja yang ada di tatar parahyangan ini
melainkan wisata alam edukasi ataupun sejarah
seperti geopark ciletuh di Sukabumi, situs Gunung
Padang di Cianjur dan Pasir Pawon atau yang lebih
di kenal dengan sebutan Geopark Stone Garden di
Padalarang.
Stone Garden merupakan hamparan
tanah berisi batuan yang tersusun tak beraturan
dan dipadu dengan ladang rumput yang menyebar.
Stone Garden sendiri merupakan tempat yang amat
bersejarah, hal ini dapat diketahui dari fosil-fosil
makhluk laut purbakala seperti koral menempel
pada batu.
Menurut Ketua Kelompok Sadar Wisata
(Pokdarwis) Pasir Pawon dan Stone Garden,
Iklan01.pdf
1 7/25/2017
2:25:42 PM
Sukmayadi
Suwerna,
Stone
Garden merupakan

situs laut purbakala yang terbentuk hasil dari
letusan gunung berapi dan gesekan lempeng
bumi sekitar 30 juta tahun lalu. Pada akhirnya,
selama proses pembentukan berjuta-juta tahun
mengangkat permukaan Stone Garden ke daratan
hingga 900 meter di atas permukaan laut (mdpl).
“Jadi di kawasan Stone Garden sekitar
30 juta tahun berupa lautan yang dikenal dengan
laut purba. Dibuktikan di sini ada peninggalanpeninggalan sisa laut,”katanya.
Lebih lanjut Yadi mengatakan, geowisata
seluas 17 hektare ini ditemukan tim cekungan
Bandung dari Institut Teknologi Bandung setelah
adanya penelitian dan penemuan manusia Sunda
Purba di Gua Pawon, tidak jauh dari Stone Garden.
Sebelum Stone Garden dijadikan objek
wisata, ia dan rekannya yang peduli terhadap
lingkungan
membentuk
suatu
kelompok
penyelamat lingkungan karena disinyalir batuan

di Stone Garden rawan dimanfaatkan para
penambang batu.
“Stone Garden merupakan cagar budaya
atau wisata konservasi lebih concern terhadap
edukasi, dikarenakan disini selain wisata tapi ada
sejarahnya,” ujarnya.
Geowisata Stone Garden sendiri di bagi
menjadi tiga zona, yang pertama adalah zona
umum yang dapat digarap untuk fasilitas tertentu,
seperti parkir, spot untuk pendirian bangunan, dan
lainnya. Kedua, zona wisata yakni di mana para
pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas
dalam taman batuan, baik untuk sekadar menikmati
objek alam yang tersedia, bahkan kegiatan
tertentu misalnya event, camping, prawedding,
atau lainnya. Sedangkan yang terakhir adalah zona
konservasi. Zona ini dijaga ketat pihak pengelola
karena terdapat objek batuan yang biasanya
digunakan untuk penelitian dari pihak akademisi.
Sehingga bila pengunjung ingin masuk ke wilayah
itu perlu didampingi pengelola.
Yadi pun menyarankan lebih bagus datang
pada pagi hari ataupun senja hari karena dapat
menikmati keindahan matahari terbit ataupun
tenggelam.
Kedepannya di Geowisata Stone Garden
akan menyediakan home stay bagi para pengunjung
yang ingin menginap dan juga akan menghadirkan
seni pertunjukan khas wilayah setempat.
Pengelola pun menyediakan berbagai
fasilitas penunjang untuk memberi kenyamanan
pada pengunjung, di antaranya parkir kendaraan
serta warung makanan yang berjejer, toilet, tempat
ibadah, pos kesehatan, dan lainnya.
Geowisata Stone Garden Padalarang
buka setiap hari mulai pukul 06.00 - 17.30 wib.
Sedangkan tarif masuk di kenakan biaya Rp5.000/
orang. Parikir kendaraan motor Rp3.000/unit,
mobil Rp5. 000/unit, travel Rp20.000/unit, dan
bus Rp30.000/unit.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

475

www.destinasibandung.co.id

Destinasi Bandung

Edisi Februari 2018

5

Destinasi Bandung
K ULINER
Batagor Coy Hadirkan Menu Mie Acoy, Mie Yamin Gurih dengan Porsi Jumbo

K

ota Bandung memang terkenal dengan
wisata kulinernya, salah satu yang populer
adalah Mie Yamin.Perbedaan Mie Ayam
dengan Mie Yamin adalah dari penyajianya. Mie
ayam biasanya langsung dicampur mie dengan
kuahnya. Sedangkan Mie Yamin , mie dan kuahnya
terpisah.
Untuk memberikan pilihan para pecinta
Mie Yamin, kini Batagor Coy pun menghadirkan
menu mie yamin yang di sukai oleh semua
kalangan. Mie Yamin di Batagor Coy atau biasa
di sebut Mie Acoy Acoy ini terdiri dari Mie Yamin
biasa, Mie Yamin Manis, Mie Yamin Asin dan Mie
Yamin Pedas.
Harga Mie Acoy pun sangat terjangkau
dengan hanya Rp.20 ribu untuk mie yamien polos.
Sedangkan menu komplitnya hanya Rp. 25 ribu,
yang terdiri dari bakso dan pangsit rebus.
Mie Yamin Coy porsinya sangat jumbo ,
mie yang berwarna kuning ini dicampur dengan
bumbu rahasia, tekstur mienya lembut dengan
rasa gurih. Topping ayam suwirnya pun sangat
banyak, saking banyaknya sehingga menutupi

Penulis : Hendra Karunia
mie yamin tersebut. Mie Acoy ini semakin sedap
saat disajikan dengan taburan daun bawang dan
bawang goreng.
Aromanya gurih berasal dari kaldu bakso
yang gurih. Kuah kaldu yang gurih terasa nikmat.
Di dalam kuah kaldunya terdapat tiga buah bakso
berukuran sedang. Semakin enak ditambah
dengan racikan sambal yang pedas. Jangan lupa
juga santap dengan kerupuk pangsit yang renyah.

Yang pasti Mie Acoy dijamin Halal.
Mampir yuk ke Mie Acoy yang berlokasi
di Jalan Ir.H Djuanda (Dago ) nomor 91 samping
toko oleh-oleh Kartika Sari Bandung. Buka
setiap hari mulai dari pukul 10.00 sampai pukul
21.00 malam. Untuk informasi lebih lanjut bisa
menghubungi 0812 123 123 34, Atau kunjungi
instagram nya di @batagorcoy

Gurihnya Soto Sadang Purwakarta di Bandung
Penulis : Yogi Pebriansyah

daun bawang iris dan emping goreng.
Selain soto, menu lain yang tersedia ada
sate maranggi. Sate marangginya terdiri dari sate
ayam, kambing dan sapi. Ciri khas sate maranggi
yakni tidak menggunakan bumbu kacang sebavai
pelengkapnya, tetapi menggunakan bumbu kecap
yang di campur dengan rempah-rempah dengan
tambahan acar, tomat dan bawang merah.Harga
untuk 10 tusuk sate maranggi Rp.30.000.
Soto Sadang Asli Purwakarta berlokasi di
jalan Soekarno Hatta nomor 745 Bandung , buka
setiap hari dari pukul 10.00- 20.00 wib.

S

elain sate maranggi, salah satu kuliner yang
sudah terkenal ataupun identik dengan
Purwakarta adalah Soto Sadang. Soto Sadang
Asli yang terkenal di Purwakarta berlokasi di jalan
Veteran dekat dengan jembatan layang Sadang.
Bagi warga Bandung yang ingin menikmati soto
sadang tetapi enggan pergi ke Purwakarta , tidak
perlu jauh kesana, karena di Bandungpun tersedia
soto sadang yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta
nomor 745 Kota Bandung, depan rumah sakit Al
Islam.
Rasa dan harganya pun sama dengan yang
di Purwakarta. Untuk Soto sadang sendiri menunya
terdiri dari dua jenis. Soto dengan kuah bening
dan soto dengan kuah santan. Isiannya bisa
dipilih ayam, daging, babat, kaki atau campuran
di antaranya. Harganya juga sama Rp. 30.000
semangkuk.
Soto Daging Bening disajikan dengan
daging sapi, kuahnya bening, jernih dengan
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taburan bawang merah goreng, irisan daun bawang
dan emping menutupi permukaannya. Rasanya
gurih pekat kaldu. Sedangkan Soto Daging Santan,
berkuah kuning pucat dengan rasa gurih yang kuat.
Untuk soto ayam bening hampir sama. Kuahnya
bening, dengan isian suwiran ayam yang sudah
digoreng. Diberi taburan bawang merah goreng,
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Breakfast di atas Danau Alami Hanya di Hotel Horison Karang Setra

Penulis : Hendra Karunia

arapan atau breakfast tidak hanya
memberikan energi untuk memulai aktivitas,
ada banyak manfaat sarapan lainnya untuk
kesehatan. Setiap orang harus memulai hari
mereka dengan cukup energi sebagai modal untuk
melakukan aktivitas, dimana pagi hari adalah start
awal. Energi yang kita butuhkan tentunya berasal
dari makanan apalagi setelah berjam-jam tidak ada
asupan sama sekali. Oleh karena itu sarapan pagi (
breakfast) juga harus dengan menu sarapan sehat,
seperti: Telur, ikan, ayam, nasi, roti, sereal atau
oatmeal, dan buah-buahan.

S
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Bagi Anda yang ingin merasakan breakfast
dengan suasana berbeda, Anda bisa mencoba
breakfast di Hotel Horison Karang Setra Bandung.
Bila biasanya selama ini breakfast selalu berada
di dalam ruangan, di hotel Horison Karang Setra
pengunjung akan merasakan breakfast di atas
danau alami yang tentunya akan memberikan
pengalaman yang berbeda.
Dengan hanya membayar Rp.68 ribu nett,
pengunjung bisa merasakan menu-menu breakfast
dengan standar bintang empat.
“Dengan konsep All You Can Eat, menu
breakfast di Hotel Horison Karang Setra Bandung
sangat beragam, mulai dari buffet, stall, fresh
corner dengan menu berbahan dasar telur, ada juga
aneka macam pancake, gorengan, jamu-jamuan,
buah-buahan, pudding, berbagai macam roti dan
pastri juga lengkap,”ujar General Manager Hotel
Horison Karang Setra, Aty Fadjariaty.
Selain itu untuk makanan utamanya, Hotel
ini menghadirkan menu- menu makanan Indonesia
seperti nasi goreng, cah jagung, telur balado, nasi
liwet, ayam goreng, tahu dan tempe goreng.

Yang menarik menu breakfast ini tidak
hanya untuk tamu yang menginap di hotel saja,
melainkan bisa untuk umum.
Menu breakfast ini buka setiap hari mulai
pukul 06.00 sampai dengan pukul 10.00 wib.
Hotel Horison Karang Setra terletak di
Jalan Bungur No. 2 Sukajadi Bandung Jawa Barat
40117.
No telpon : 022- 203 1900
Whats app : 0821 1680 8162
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Menginap dengan Nuansa Alam di Villa Amala Pramestha Resort Town
Penulis : Hendra Karunia

enginap
dengan nuansa alam
pegunungan adalah momen yang
selalu dinantikan oleh semua orang.
Rasanya tak ada tempat yang paling pas untuk
membebaskan diri dari kemacetan
selain
menginap di resort ataupun villa. Di tempat ini
Anda akan mendapatkan suasana santai dan
tenang sambil memulihkan kembali energi yang
selama ini habis hanya untuk bekerja.
Amala Villa adalah tempat menginap
yang berada di tengah hutan dengan nuansa
alam yang sejuk. Amala Villa berlokasi di kawasan
Pramestha Resort Town mempunyai empat lantai
yang terdiri dari satu masterbedroom dilantai
dasar, double bedroom dan twin bedroom di
lantai yang lainnya dengan jumlah lima kamar.
Mengusung konsep desain minimalis di tengah
hutan dan bukit Buniwangi dengan bangunan yang
mewah merupakan kelebihan dari Villa Amala.

M

Villa yang identik dengan warna putih
ini dilengkapi dengan living room yang sangat
luas, lift pribadi, pantry, kitchen set , private
swimming pool dan barbeque deck. Amala Villa
Memiliki pemandangan yang sangat memanjakan
mata. Nuansa hijau dengan latar belakang bukit
langsung terlihat saat membuka jendela – jendela
yang sangat besar dan transparan yang langsung
bisa menikmati alam. Menginap di Amala Villa
sangat cocok datang bersama keluarga ataupun
untuk aktivitas bisnis.
Meskipun Villa ini berada di area
perbukitan yang masih alami, tetapi lokasinya tidak
terlalu jauh dari pusat kota Bandung. Bagi Anda
yang ingin menginap di Amala Villa Pramestha
Resort Town bisa datang langsung ke Jalan Akaza
Utama No.9 Dago Giri Bandung.
Phone : (022) 877 919 199
Instagram @pramestharesorttown

Nyaman dan Berkesan Menginap di

- Satoria Hotel Yogyakarta -

A

pakah Anda mempunyai agenda liburan
atau melakukan perjalanan bisnis ke kota
gudeg? Saat ini telah hadir hotel baru yang
sangat di rekomendasi sebagai tempat menginap.
Berlokasi tidak jauh dengan bandara Adisucipto
Yogyakarta, Satoria Hotel merupakan hotel bintang
empat hadir dengan suasana yang berbeda
dibandingkan dengan hotel yang ada.
Ketika memasuki lobby hotel, pengunjung
akan merasakan nuansa yang berbeda dengan
tampilan beberapa karya batik tradisional
yang di pajang di sekitar area lobby hotel.
Satoria hotel ini mengangkat fashion cirikhas
tradisional dengan berbagai mode, karya
dari perancang - perancang busana di kota
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Yogyakarta.“Dengan berbagai fasilitas yang di
tawarkan seperti kamar yang nyaman dengan
ukuran cukup luas, restoran, ruang meeting, fitness
centre, kolam renang dengan pemandangan take
off dan landing pesawat terbang, dll, tentunya
akan memberikan kenyamanan bagi setiap tamu
yang menginap, ujar General Manager Satoria
Hotel Yogyakarta Tantiarini Hidayati”.
Selain dekat dengan bandara, Satoria
Hotel Yogyakarta juga dekat dengan tempat
oleh-oleh khas Yogyakarta, beberapa tempat
wisata seperti candi prambanan, candi Borobudur,
candi Ratu Boko, dll. Dan untuk Anda yang ingin
menikmati promo menarik mulai dari harga
kamar hingga food & beverage, kini sudah

Edisi Februari 2018

tersedia member card yaitu Satoria Benefit Card
yang memberikan banyak diskon untuk bisa di
nikmati bersama keluarga.
Di Satoria Hotel juga menyajikan minuman
khas tradisional yaitu teh lokal dengan citarasa
tinggi yang akan menambah kesan tersendiri saat
singgah ke Jogja.
Untuk reservasi Anda bisa datang
langsung ke Jl. Laksda Adisucipto KM. 8, Sleman
Yogyakarta, atau hubungi :
Telp. (0274) 2802 888
Website www.satoriahotel.com
Facebook @Satoria Hotel Yogyakarta
Instagram @Satoriahotelyogyakarta

www.destinasibandung.co.id
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Hotel Horison Karang Setra,
Hotel Semi Resort di Tengah Kota Bandung

Penulis : Hendra Karunia

ngin menikmati hotel dengan pemandangan
danau alami di tengah kota Bandung? Anda
wajib mencoba untuk menginap di Hotel
Horison Karang Setra Bandung. Kini Hotel Horison
Karang Setra di operasikan dan dikembangkan
oleh PT Metropolitan Golden Management dengan
brand Horison yang sudah tidak diragukan lagi
kualitasnya. “Hotel Karang Setra mengusung
konsep semi resort yang ada di tengah kota
Bandung dengan memiliki area yang sangat luas
dan bisa di gunakan dalam kegiatan outbond,
karena di area hotel terdapat danau alami yang
sangat indah,”ujar General Manager Hotel Horison
Karang Setra, Aty Fadjariaty.
Hotel Horison Karang Setra Bandung
menyediakan 69 kamar dengan tujuh (7)
tipe kamar mulai dari jenis kamar Standard,

I
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Superior, Deluxe, Junior Suite, Suite, Cottage dan
Grand Cottage sangat cocok bagi pebisnis maupun
wisatawan yang menentukan tujuannya di Bandung.
Hotel dengan lokasi yang sangat strategis
berada di tengah Kota Bandung hanya 5 menit
berjalan kaki ke Paris Van Java Mall dengan konsep
semi Resort Hotel dan kondisi bangunan yang
memiliki Art Deco yang baik. Hotel Horison Karang
Setra sebagai hotel bintang tiga siap melayani
tamu dengan fasilitas dan pelayanan yang baik di
Bandung – Jawa Barat.
Dilengkapi dengan fasilitas Free Wi-Fi
Internet Access, LCD TV, 24-hours room service,
spa, outdoor swimming pool, coffee shop, Ballroom
dan Meeting room, Teratai Bar & Lounge, Pinus Hall,
dan Bale Kambang Restoran Sunda yang berdiri
diatas danau, lahan luas untuk kegiatan outbound

yang dimiliki oleh hotel ini, maka dapat
dipastikan kenyamanan adalah tujuan utama
yang diberikan oleh Hotel Horison Karang Setra
Bandung. Hotel semi resort yang berdiri di tengah
kota dan memiliki fasilitas Banquet dan MICE
yang sangat menunjang dengan adanya Ballroom
berkapasitas sampai 1000 orang dan beberapa
fasilitas meeting mulai dari kapasitas 10 orang.
dan dapat difungsikan sesuai dengan kebutuhan
seperti meeting, exhibition, wedding, atau event
lainnya.
Dengan lokasi hotel sangat strategis
karena hanya berjarak 5 menit berjalan kaki
dari Paris Van Java Mall, 10 menit berkendara
dari Cihampelas Walk dan 20 menit berkendara
dari Bandara Internasional Husein Sastranegara.
Dibutuhkan waktu 30 menit berkendara dari
hotel menuju Stasiun Kereta Api Bandung dan
dekat dengan pintu tol Pasteur.
Hotel Horison Karang Setra terletak di
Jalan Bungur No. 2 Sukajadi Bandung Jawa Barat
40117.
No telpon : 022- 203 1900
Whatsapp : 0821 1680 8162
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Agnez Mo Kini Merambah Bisnis Kuliner dengan Launching The Boxes

Penulis : Fitriana Fadia

alah satu penyanyi wanita papan atas
Indonesia Agnez Monica atau Agnez Mo
kini merambah ke bisnis kuliner. Setelah
sukses membuka jaringan gerai makanan dan
minumannya, BOX inc di Jakarta, kini Agnez
membuka ketiga gerai makanannya di Bandung
pada Sabtu (10/2/2018).
The BOXES adalah sebuah konsep
lengkap mulai dari makanan, minuman, dan
dessert, yang terdiri dari Blackbox Coffee &
Tea Specialist, Redbox Manadonese Food, dan
Yellowbox Dessert Corner. Ketiga gerai makanan
ini terletak di daerah Jalan Banda, Bandung.
Agnez mengatakan, memiliki bisnis di
bidang kuliner merupakan impiannya semenjak
beberapa tahun yang lalu. Alasan memilih Bandung
sebagai destinasi untuk bisnisnya , karena kota

S
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Kembang menurutnya memiliki suasana yang tidak
jauh berbeda dari Jakarta. Masyarakat Bandung,
sebutnya, memiliki kebiasaan senang berwisata
kuliner. “Sudah lama ingin buka di Bandung
dan suasana di Bandung itu tidak beda dari
Jakarta,”ungkapnya.
Dia sengaja memilih membuka tiga jenis
bisnis makanan sekaligus, agar bisa lebih fokus
dalam bidang kuliner yang dipilihnya itu. “Melayani
terlalu banyak orang terkadang suka bingung. Jadi
saya memilih tiga (makanan, kopi, dan dessert)
supaya bisa lebih fokus,” ujarnya.
Sebagai seorang pengusaha kuliner, Agnez
pun senantiasa memperhatikan kualitas pelayanan
dari setiap unit bisnisnya. “Kami harus mengenal
konsumen itu seperti apa, lalu menyesuaikan
pelayanannya seperti apa. Quality control juga jadi
hal yang penting,” ucapnya.
Meski Agnez Mo sudah Go Internasional,
tapi dia tetap menggemari masakan nusantara.
Hal inilah yang menjadi pertimbangannya
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untuk mengangkat masakan Manado di gerai
makanannya. “Walaupun tinggal di Amerika tapi
saya tetap suka masakan Indonesia, utamanya
masakan Manado. Kalau kita buka bisnis kan
harus suka dengan makanannya,” ujarnya.
Masakan khas Manado yang bisa ditemui
di Redbox, contohnya adalah Bubur Manado
yang berisi banyak sayuran seperti jagung, daun
singkong dengan bumbu rempah, juga Ayam
serta Ikan Woku yang bercitarasa pedas. Uniknya,
Redbox menyediakan makanan fushion atau
perpaduan antara makanan khas Manado dengan
menu yang tengah kekinian. Seperti Mie Pidis dan
Ikan Woku Bumbu Telur Asin.
Di gerai Blackbox Coffee pun dirinya
mengusung
konsep
tradisional,
dengan
mengedepankan kopi ibrik. Yaitu kopi yang
diseduh di cangkir logam yang dipanaskan
menggunakan pasir pantai. Sedangkan untuk
dessert di Yellowbox, menu yang ditonjolkan
adalah poffertjes dan pannekoek.

www.destinasibandung.co.id
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Menikmati Nasi Goreng ala Hotel Grand Pasundan
Penulis : Yogi Pebriansyah

iapa yang tidak kenal dengan nasi goreng
? Nasi goreng dikenal sebagai masakan
nasional Indonesia dan biasanya di
santap pada pagi hari ataupun malam hari.
Dari sekian banyak hidangan dalam khazanah
masakan Indonesia, hanya sedikit yang dapat
dianggap sebagai makanan nasional sejati.
Masakan nasional Indonesia ini tidak mengenal
batasan kelas sosial. Nasi goreng dapat
dinikmati secara sederhana di warung tepi
jalan, gerobak penjaja keliling, hingga restoran

S
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dan meja prasmanan dalam pesta.
Pada
tahun
2011,
sebuah
polling Internet yang diadakan oleh CNN
International dan diikuti oleh 35.000
orang menempatkan Nasi Goreng pada
peringkat dua dalam daftar ‘50 Makanan
Terlezat di Dunia’ setelah rendang.
Nah bagi yang ingin merasakan
nasi goreng dengan tampilan dan rasa
yang berbeda, Anda wajib mencicipi nasi
goreng ala Grand Pasundan. Nasi goreng
ala Grand Pasundan adalah salah satu
menu Signature yang ada di Restaurant
Grand Pasundan Convention Hotel.
Berbeda dengan nasi goreng
lainnya menu ini mengusung nasi yang
digoreng menggunakan bahan bahan
dengan cita rasa yang berbeda. Berisikan
aneka baso dan suir ayam, Nasi Goreng
Pasundan dibungkus oleh telor dadar
sekilas mirip nasi timbel, bedanya nasi
timbel di bungkus dengan daun, sedangkan
nasi goreng pasundan di bungkus dengan
telur dadar.
Selain
suir
ayam,
yang
membedakan dengan nasi goreng lainnya
adalah nasi goreng Pasundan disajikan
dengan satu potong ayam goreng kuning
yang cukup besar, di tambah dengan acar
dan emping.
Untuk
info lainnya dapat
menghubungi official Grand Pasundan di:
Whatsapp 08112266959
Instagram di @grandpasundan
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Hijabstory, Galerinya Fashion Desainer Terbaik di Indonesia
Penulis : Herlambang Septiawan

erkembangan dunia fashion terutama
produk fashion muslim di tanah air terus
meningkat. Busana muslim sekarang ini
tidak lagi terkesan kuno, dan yang membanggakan
busana muslim telah banyak mencuri perhatian
tren fesyen dunia. Bukan hanya dari model hijab
semata, busana yang unik juga memberikan nilai
tambah dalam berpakaian. Sehingga terlihat lebih
elegan dan menarik.
Salah satu retail busana muslim yang
concern terhadap produk dan aksesorisnya
adalah Hijabstory.
Hijabstory merupakan
sebuah perusahaan retail busana muslim beserta
asesorisnya yang hadir di tahun 2013 menjadi
pioneer retail fashion muslim yang menjadi wadah
kreatif produk dari desainer-desainer fashion
muslim lokal saat itu. Desainer seperti Monel,
Zharifa, Deenay, Kimi, Maima Indonesia, Radwah
merupakan mitra Hijabstory.
Hijab Story beruapaya tumbuh lokal
fashion muslim dan menjadi partner distribusidistribusi mereka., sehingga dapat mempercepat &
memperluas cakupan distribusi untuk memenuhi
kebutuhan market akan produk fashion muslim
hasil karya para desainer fashion muslim lokal
tersebut.
Selain menghadirkan produk fashion
muslim mulai dari scarf , pakaian, tas, hingga

P
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asesoris fashion muslim, Hijabstroy juga
menghadirkan pengalaman berbelanja bagi
konsumen dengan menghadirkan konsep store
yang cozy dan kekinian. Konsepnya adalah
mewadahi para desainer di Indonesia dengan
manaruh produknya di Hijabstore. Di Hijabstory
menghadirkan 250 brand di seluruh indonesia
dengan 80 persen produk fashion dan 20 persen
produk scraf. Tidak hanya produk wanita, di
Hijabstory juga terdapat busana untuk anak-anak
dan Pria.
Sementara itu untuk konsep storenya di
bagi menjadi tiga yakni Gallery Hijabstory yang
merupakan bentuk store Hijabstory dengan luas
area selling minmal 500m2, dengan area yang
cukup luas dengan membagi area-area selling
menjadi Thematic Area dan Exhibition Area. Untuk
Thematic Area diberikan area brand space yang
cukup luas. Saat ini Gallery Hijabstory terdapat di
Bandung dan Bogor. Yang kedua adalah Flagship
Store Hijabstory, hingga saat ini sudah memiliki
19 cabang dan tersebar di 16 kota di Indonesia
diantaranya di Palembang, Jambi, Lampung,
Serang, Karawang, Tambun, Makassar, Cianjur, dan
Sukabumi.
Brand diberikan area wall untuk dipasangi
wallpicture berupa foto produk dari brand yang
dapat diganti secara berkala.
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Sedangkan konsep store yang terakhir
adalah The Label Hijabstory yakni merupakan
bagian dari flagship Store Hijabstory namun
dengan konsep yang sedikit berbeda lebih terasa
konsep industrial dan juga konsep keberagaman
brand yang berbeda dengan Flagship Store
Hijabstory. Saat ini The Label Hijabstory terdapat
di Tasikmalaya dan Bandung.
Selain itu kelebihan berbelanja di
Hijabstore adalah
lebih banyak pilihan dan
tempatnya yang nyaman dan luas. Harganya pun
sangat terjangkau seperti produk fashion mulai
dari Rp.150 ribu, sedangkan produk scarf mulai
dari Rp.5000.
Bagi Anda yang penasaran dengan
produk-produk Hijabstory bisa datang langsung ke
jalan Banda nomor 21 kota Bandung, Buka setiap
hari mulai pukul 09.00 wib - 22.00 wib.

www.destinasibandung.co.id

H OTEL

Destinasi Bandung

Menginap dengan Pilihan Tepat di The Majesty Hotel

Advertorial
he Majesty Hotel managed by BIRD Hotels
& Residences merupakan salah satu
pilihan tepat untuk menginap baik liburan
keluarga maupun para pelaku bisnis dari berbagai
perusahaan dan instansi pemerintahan. Ulasan
kali ini adalah mengenai salah satu property
BIRD Hotels & Residences, yaitu The Majesty
Hotel.
The Majesty Hotel yang berlokasi di Jl.
Surya Sumantri No. 91 Bandung. Lokasinya
sangat strategis karena terletak hanya 10 menit
ke Pintu Tol Pasteur, 15 menit ke Bandara Husein
Sastranegara, dan 25 menit ke Stasiun Kereta Api.
The Majesty Hotel memiliki 74 total unit dengan
7 tipe yang terdiri dari Superior, Deluxe, Super
Deluxe, Junior Suite, Executive Suite, Grand Suite
dan President Suite dengan desain yang terlihat
homey dan mewah ini dilengkapi fasilitas lainnya
seperti koneksi WIFI, Safety Deposit Box, Saluran
Telephone, TV Cable, dan AC di setiap kamar.

T
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Selain itu tersedia juga ruang meeting
seperti Victory Hall, Liberty, Glory I, Peace I,
Grace II, dan Integrity dengan kapasitas maksimal
mencapai 300 orang untuk keperluan rapat,
seminar, pernikahan, gathering dan sebagainya.
Untuk paket meeting itu sendiri anda
dapat memilih kategori nya sesuai dengan
kebutuhan, diantaranya Fullboard Meeting,
Fullday Meeting, dan Halfday Meeting. Harga
yang ditawarkan untuk paket meeting sangat
terjangkau. Untuk paket Fullboard Meeting dimulai
dari harga Rp. 725.000++/orang/hari (sharing) dan
Rp.1.080.000++/orang/hari (single). Termasuk di
dalamnya akomodasi, 1 x makan pagi, 1 x makan
siang, 1 x makan malam dan 2x coffee break.
Fasilitas ruang meeting yang di dapatkan
adalah Stationery, LCD Projector, Sound System,
Screen, Flip Chart, White Board & Marker, Podium,
Stage, Mineral Water & Candy. The Majesty Hotel
pun memiliki Harmony Restoran yang biasa

digunakan untuk sarapan serta berbagai fasilitas
lainnya seperti Kolam Renang dan Sauna, Fitness
Centre, dan Mini Market.
Kemudian ada juga Promo dan Harga
Spesial untuk Birthday, Gathering, Table Manner
dan Wedding hingga Promo F&B setiap bulan di
masing-masing property. Untuk informasi lebih
lanjut anda dapat menghubungi melalui telephone
di 022.2002485.
Selain itu yang menarik adalah berbagai
Promo telah diluncurkan oleh BIRD Hotels &
Residences dan The Majesty Hotel, dari mulai
Promo Room melalui Online Reservation dengan
tagline Best Available Rate dimulai dari harga
Rp. 421.091,- selama periode 2018 dimana tamu
dapat memesannya melalui www.birdhotels.co.id
atau www.themajestyhotel.co.id.
BIRD HOTELS & RESIDENCES
Jalan Dr. Djundjunan No. 143 – 149
Bandung 40173, Jawa Barat, Indonesia
Telephone (62 – 22) 2044008
Fax (62 – 22) 88885169
E-mail : sales@birdhotels.co.id
Website : www.birdhotels.co.id
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Yamaha Lexi, Keluarga Baru Maxi Yamaha yang Modern & Praktis

amaha kembali resmi meluncurkan
salah satu produk motor terbarunya
ditahun 2018 ini yakni Yamaha
Lexi di D’Loops Station, Bandung, Sabtu
(3/2/2018).

Y

Motor dengan fitur modern
dan paling lengkap ini menjadi
pelengkap keluarga MAXI Yamaha
yang telah ada sebelumnya
seperti TMAX, XMAX, NMAX, dan
AEROX155.
Koordinator Promosi Yamaha
DDS II Jawa Barat, Ade Dimyati
mengatakan, Yamaha Lexi memiliki
segudang fitur-fitur modern dan
praktis yang membuat berkendara
lebih mudah dan nyaman daripada
motor lainnya. “Yamaha Lexi hadir
dengan dua tipe, yakni Yamaha
Lexi dan Yamaha Lexi S.
Meski hadir dengan kapasitas
mesin yang lebih sederhana, tapi motor
ini telah dibekali dengan Variable Valve
Actuation (VVA) yang membuat porsi
merata di tiap putaran mesin. Lexi juga
dilengkapi Smart Motor Generator (SMG)

yang membuat motor lebih halus saat
dinyalakan, “ujarnya.
Seperti keluarga MAXI lainnya,
Yamaha Lexi juga menawarkan fitur-fitur
praktis dan modern. Adanya LED head light
dengan tingkat terang yang sesuai membuat
perjalanan di siang maupun malam hari
menjadi lebih aman.
Selain itu motor ini juga dibekali
Electric Power Socket menjamin pengendara
tetap terhubung dengan siapapun melalui
smartphone tanpa perlu khawatir kehabisan
baterai.
Terdapat tiga pilihan warna Yamaha
Lexi di antaranya Matte red, Matte grey, dan
putih. Sedangkan Yamaha Lexi S tersedia
dalam pilihan warna seperti matte blue,
matte grey, dan bronze. Yamaha Lexi di
banderol dengan harga di bawah Rp.20
jutaan.

Wuling Cortez - Hadir dengan Desain yang Mewah dan Berkelas
abrikan mobil asal China yakni Wuling
Cortez
masuk
ke
Indonesia
dengan harga unit yang sangat
terjangkau.
MPV yang akan berhadapan dengan
Toyota Kijang Innova itu dipasarkan mulai Rp
218 juta sampai Rp 264 juta, dengan kondisi
on the road (OTR) Jakarta.
Mengusung tagline sebagai “The New
Choice of MPV”, Cortez hadir menjadi produk
kedua yang dipasarkan oleh Wuling di
Indonesia menyusul Confero sejak tahun lalu.
Enam pilihan varian ditawarkan untuk Cortez
kepada konsumen di Indonesia.
Semua varian tersebut dibekali mesin
empat silinder bensin 1.8 liter bertenaga 129
hp dan 174 Nm, yang diberikan dua pilihan
transmisi yakni manual 6-speed dan i-AMT
(intelligent Automated Manual Transmission).
Opsi i-AMT adalah yang pertama ditawarkan
di kelas ini, yang menyajikan pilihan
mode bekendara Eco dan Sport, serta

P

perpindahan manual 5-speed.
Wuling Cortez memiliki
desain
yang
lebih
mewah
dan berkelas dari Confero,
diikuti oleh sejumlah fitur dan
teknologi unggulan yang masih
jarang dimiliki oleh produk lain
sekelasnya. Contohnya adalah
layar sentuh 8 inci sebagai
pusat infotainment yang sudah
dilengkapi navigasi GPS.
Mobil ini di bekali dengan
Sunroof dan rem parkir elektronik juga
telah disematkan pada Cortez, berikut
ragam sistem keselamatan yang melimpah.
Interior sendiri telah menggunakan balutan
bahan kulit dan memiliki sejumlah panel
soft touch pada trimnya.
“Hadirnya
Cortez
didasari
oleh semangat Drive For A Better Life.
Kami ingin membawa pelanggan untuk
merasakan semangat tersebut melalui

Keunggulan All New Mazda CX-9

abrikan mobil asal negeri matahari
terbit melalui PT Eurokars Motor
Indonesia (EMI), Kamis (1/2/2018)
merilis Sport Utility vehicle premium asal
Jepang, All New Mazda CX-9. Distributor
resmi Mazda ini mematok harga mulai dari

P
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Rp 798,8 juta (OTR Jakarta).
Flagship SUV dari Mazda ini pertama
kali muncul saat Los Angeles Auto Show
2015, menjadi model pertama Mazda yang
menerapkan generasi kedua filosofi desain
KODO: Soul of Motion. Desain ini kemudian

produk terbaru ini dan dapat memberikan
pilihan bagi masyarakat, kara Cindy Chai,
Vice President of Vehicle Sales, Service and
Marketing Wuling Motors.
Pembelian Cortez selama periode 8
Februari sampai 31 Maret 2018 akan disertai
dengan program spesial berupa perpanjangan
garansi umum menjadi 5 tahun atau 100.000
kilometer.

diadopsi oleh CX-5 terbaru.
Dimensi SUV 7-seater ini meningkat
dengan wheelbase yang 55mm lebih
panjang, di saat panjang body memendek.
Perubahan dimensi ini menciptakan kabin
lebih akomodatif dengan tambahan ruang
untuk penumpang kursi belakang dan
mempermudah akses keluar masuk.
Mesin V6 3.5 liter dari model
sebelumnya digantikan oleh mesin SkyActiv
2.5liter turbo. Dengan efisiensi bahan bakar
dan turbo lag yang diminimalisir, mesin
memiliki tenaga 227 hp dan torsi 420 Nm.
Sistem keselamatan pada CX-9
berlimpah khas Mazda terkini dengan dibekali
Blind Spot Monitoring, Radar Cruise Control
with a Stop/Start function, Lane Keep Assist,
Lane Departure Warning, High Beam Control,
Autonomous Emergency Braking (low & high
speed).
Uniknya, meski diproduksi di Jepang,
mobil yang sebelumnya diperkirakan
dipasarkan dengan harga Rp 800 jutaan itu
justru tidak beredar di pasar Jepang.
www.destinasibandung.co.id
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Biasakan Segera Cuci Tangan

Setelah Pegang Daftar Menu Makanan
Penulis : Fitriana Fadia

etelah memesan makanan di restoran,
penting bagi Anda untuk membiasakan
diri untuk cuci tangan. Beberapa orang
mungkin akan mencuci tangan sebelum duduk dan
memesan makanan.
Hal tersebut salah kaprah. Yang benar,
cuci tangan dilakukan setelah Anda memesan
makanan. Cuci tangan dilakukan agar Anda
terhindar dari kuman yang terdapat pada kertas
menu makanan.
Beberapa benda atau lokasi bisa
mengandung kuman 100 kali lebih banyak
daripada tempat duduk toilet. Dalam hal ini, salah
satunya menu makanan.

S
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Banyak orang yang menyentuh menu
Para staf restoran juga terkadang tidak
makanan, terlebih lagi bila menu makanan dilap merendam kain pembersih di desinfektan cukup
dengan serbet yang kotor, dilansir dari WebMD, lama untuk membunuh kuman. Artinya, kuman
Senin (29/1/2018). Kuman tidak benar-benar tidak menghilang sepenuhnya dari menu makanan.
dibersihkan.
Serbet
yang
digunakan
untuk
membersihkan menu makanan harus diberi
desinfektan.
Menu makanan, terutama yang berbahan
plastik banyak disentuh pengunjung sepanjang
hari. Kuman pun semakin lama makin menunggu.
Dilansir dari Today, restoran seharusnya
membersihkan menu berbahan plastik dengan
menggunakan desinfektan.
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Smartphone Huawei Nova 2i
Rilis ‘Face Unlock’ dan ‘AR Lens’

ejak kehadirannya, Huawei Nova 2i telah
dibeli oleh lebih dari 3 juta orang di dunia.
Huawei menyadari bahwa semua orang
berhak merasakan teknologi mutakhir yang ada
saat ini. Huawei Nova 2i resmi memperkenalkan
dua pembaharuan pada perangkat lunaknya.
Fitur “Face Unlock” dan “Lensa AR” hadir
guna menjawab kebutuhan konsumen yang

S

menginginkan pengalaman
lebih
dari
smartphone
dengan empat kamera itu.
Fitur keamanan Face Unlock
menjadi salah satu opsi
pengamanan terbaik untuk
smartphone
kesayangan
Anda
selain
pilihan
keamanan lainnya.
Fitur
yang
dimiliki
Huawei Nova 2i memberikan
pengalaman lebih. Melalui
fitur ini, kamera depan dapat
mendeteksi wajah Anda.
Fungsinya adalah untuk membuka kunci perangkat
smartphone secara cepat. Hal itu berkat perangkat
lunak pengenalan wajah yang canggih. Teknologi
tersebut dapat mengenali wajah hanya dalam
hitungan milidetik. Face Unlock menjadi opsi lain
ketika akan membuka layar telefon dengan sensor
sidik jarik saat tangan Anda basah.
Face Unlock pun memberikan perspektif

gaya hidup baru. Pengaturan fitur ini mudah dan
ada dua pilihan. Pertama ‘Direct unlock’ atau ‘Slide
to unlock’. Ketika memilih slide to unlock, Anda
dapat memanfaatkan tampilan pemberitahuan
cerdas – pemberitahuan layar kunci cerdas. Jika
perangkat Huawei Nova 2i mengidentifikasi
yang menggunakan bukan pemiliknya, otomatis
akan meyembunyikan informasi atau konten
pemberitahuan apapun. Seperti SMS, WeChat,
WhatsApp, Line, QQ, dan lain sebagainya. Dengan
kata lain, fitur ini memberikan privasi keamanan
yang aman.
Kemudian bagaimana untuk dapat
memasikan bahwa pengguna merasa aman dengan
fitur tersebut? Ada tiga dimensi perlindungan
yang diberikan pada fitur ini. Pertama ‘The Storage
security’. Informasi wajah pengguna disimpan
pada CPU TEE (Trusted Execution Environment)
area chipset Kirin yang memiliki keamanan
mumpuni. Kedua, ‘The Algorithm Security’.
Artinya, ada lebih dari 1.000 titik informasi
wajah yang memungkinkan ponsel mengenali
wajah penggunanya. Terakhir, seseorang tidak
dapat membuka ponsel tersebut, sekalipun
pengguna saat menutup matanya atau tidur.
Dengan demikian, Huawei berkomitmen untuk
memberikan pengalaman keamanan yang sangat
aman untuk konsumennya.

Telkomsel Kasih Bonus Bagi Pelanggan yang Registrasi Prabayar

T

elkomsel memberikan bonus bagi pelanggan
prabayar yang telah melakukan registrasi
ulang berupa paket internet 10GB, 150 Menit
dan 75 SMS hanya dengan Rp.10. Paket bonus
ini berlaku selama 3 hari dan ditawarkan secara
otomatis melalui SMS bagi pelanggan yang sukses
registrasi dan telah berlangganan lebih dari 3 bulan.
Manfaat dari promo ini merupakan salah satu upaya
Telkomsel untuk mendorong percepatan program

registrasi prabayar serta wujud apresiasi
kepada pelanggan yang aktif berpartisipasi
menyukseskan program yang dicanangkan
pemerintah tersebut.
Executive Vice President Area Jabotabek
Jabar Telkomsel Ririn Widaryani mengatakan,
Telkomsel telah melakukan sejumlah
upaya untuk mengajak pelanggan prabayar
bisa terdaftar hingga tenggat waktu yang
ditentukan pemerintah yakni tanggal 28
Februari 2018.
Sebagai wujud apresiasi atas kesadaran
pelanggan yang melakukan proses registrasi,
setiap pelanggan prabayar yang telah
bersama kami lebih dari 3 bulan dan sukses
melakukan registrasi, secara otomatis akan kami
tawarkan bonus kuota data 10GB hanya dengan
Rp.10,-, bonus internet tersebut berlaku di semua
jaringan 3G/4G dan termasuk juga 150 menit
telpon dan 75 SMS ke semua operator untuk 3 hari.
Selain penawaran tersebut, bagi pelanggan yang
sudah melakukan registrasi prabayar sebelumnya.
		
Telkomsel juga menghadirkan

promo isi ulang pulsa bonus kuota data hingga 5GB
cukup dengan Rp.10,-. Dengan melakukan isi ulang
pulsa melalui channel apapun, pelanggan juga akan
mendapatkan bonus langsung tambahan cashback
20% saldo TCASH hingga tanggal 28 Februari
2018. Sejak awal sosialisasi program registrasi
prabayar, Telkomsel telah menyiapkan sistem
yang memadai agar pelanggan dapat nyaman
melakukan proses registrasi data pelanggan. Kami
juga telah menyiagakan lini pelayanan pelanggan
untuk melayani pelanggan yang membutuhkan
informasi
maupun
pendampingan
dalam
melakukan registrasi data pelanggan, ungkap Ririn.
Untuk meregistrasikan kartu prabayarnya,
sesuai dengan Peraturan Menkominfo No.
12/2016 pelanggan kartu prabayar wajib registrasi
menggunakan NIK yang ada di KTP dan nomor KK.
Untuk pelanggan baru Ketik SMS: REGNIK#Nomor
KK# atau untuk pelanggan lama Ketik SMS: ULANG
NIK#Nomor KK# kirim ke 4444. Dalam hal ini,
pengguna kartu prabayar Telkomsel yang wajib
melakukan registrasi adalah pelanggan produk
simPATI, Kartu As, dan LOOP.

Canon Hadirkan Generasi Terbaru Printer

PIXMA Ink Efficient G-series

C

Cetak Banyak, Murah dan Berkualitas

anon meluncurkan generasi terbaru
printer PIXMA Ink Efficient G-series,
G1010, G2010, G3010 dan G4010.
Hadir dengan teknologi dan fitur terbaru,
serta andal untuk kebutuhan cetak dengan
produktivitas tinggi, keempat printer G-series
ini selain untuk kebutuhan cetak dokumen, juga
mampu menghasilkan kualitas cetak foto yang
mengagumkan serta tanpa tepi (borderless).
Dengan sistem tangki tinta yang bisa diisi
ulang, biaya cetak per lembar dengan printer
G-series ini bisa lebih murah. Satu botol tinta isi
ulang, yang harganya hanya Rp 100 ribuan, dapat
mencetak sampai dengan 7.000 halaman full colour
dan 6.000 halaman dokumen hitam putih. Printer
ini sangat ideal untuk mereka yang mencetak
dalam volume tinggi dalam kesehariannya, seperti
untuk kebutuhan usaha atau mencetak tugas-tugas
sekolah dan kuliah.
Keempat printer PIXMA G-series ini
memiliki desain yang ramping karena tangki tinta
sudah terintegrasi di dalam bodi printer. Meskipun
begitu, pengguna tetap dapat dengan mudah
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melihat indikator banyaknya
tinta. Untuk melakukan isi
ulang juga mudah karena botol
tinta
didesain
sedemikian
rupa sehingga mudah untuk
menuangkan tinta ke dalam
tangki printer, serta mencegah tinta tumpah.
Khusus G2010 & G3010, sudah dilengkapi
dengan LCD ukuran 1.2” yang akan lebih
memudahkan pada saat proses copy sehingga
dapat menghindari kelebihan atau kekurangan
copy. Untuk menambah keseruan mencetak foto,
pengguna bisa mengkreasikannya dengan fitur My
Image Garden dan Easy-PhotoPrint+. Koleksi foto
dapat dicetak dengan lebih menarik menggunakan
tampilan kolase, kartu ucapan, hingga kalender.
Bagi profesional bisa menggunakan aplikasi
PosterArtis Lite yang menyediakan lebih dari
1.300 template poster, foto, dan clip art secara
gratis. Dan tentu saja kualitas cetak di kertas HVS
biasa semakin disempurnakan. Selain itu, ada juga
aplikasi Message in Print yang akan memunculkan
tampilan video pada iPhone Anda. Aplikasi ini
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dapat menghadirkan augmented reality pada
foto yang dicetak dengan menyematkan pesan
personal berupa animasi teks, musik atau video,
yang akan memberikan kejutan kepada penerima
foto. pt. Datascrip sebagai authorized distributor
Canon di Indonesia memasarkan printer :
1. PIXMA Ink Efficient G1010 dengan harga
Rp 1.859.000
2. PIXMA Ink Efficient G2010 dengan harga
Rp 2.277.000
3. PIXMA Ink Efficient G3010 dengan harga
Rp 2.995.000
4. PIXMA Ink Efficient G4010 dengan harga
Rp 4.013.000
Tinta :
- GI-790 Black @ Rp. 113.300,- GI-790 Cyan, Magenta, yellow @ Rp 110.000,-
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Kemeriahan Konser Krakatoa Bandung Philharmonic

Penulis : Yogi Pebriansyah

K

emeriahan pertunjukan konser Bandung
Philharmonic 2018 begitu menggema
di grand ballroom hotel Hilton Bandung
Sabtu malam (27/1/2018).
Ratusan penonton tampak terhipnotis
dengan penampilan Bandung Philharmonic yang
menyajikan musik simfoni berkelas internasional.
Dalam penampilan konser musik orkestra
di musim ketiga ini, Bandung Philharmonic
memainkan enam lagu dari komposer terbaik,
dimana dua diantaranya adalah lagu tradisional.
Nama Krakatoa diambil dari hasiI karya
karangan komposer Amerika bernama Stacey
Garrop,
dimana
Bandung
Phillharmonic
menampilkan karya ini untuk pertama kalinya
dalam konser berkelas dunia. Konser ini juga
menampilkan permainan solo Viola dari Dr. Michael
Hall, Direktur Bandung Phi/hamonic Education
Program. Hasil karya dari komposer-komposer
terbaik yang di tampilkan di konser ini seperti Peer
Gynt Suite no. 1 karangan Grieg, A Night on Bald
Mountain karangan Mussorgsky yang diaransemen
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oIeh Rimsky Korsakov, dan The Moldau karangan
Smetana.
Bandung
Philharmonic
juga
mempromosikan musik tradisional lokal dengan
menampilkan karya dari Tan De Seng yang berjudul
“Aki Manggul Awi”, yang diaransemen oleh
komposer muda lndonesia yang sangat bertalenta,
Fauzie Wiriadisastra.
Stacey Garrop mengatakan ide Krakatoa
diambilnya dari ketertarikannya dengan gunung
Krakatau. Setiap musik yang disajikan adalah
jalan cerita ketika gunung Krakatau akan meletus
yang dituangkan lewat sebuah nada. “Saya
bersama Michael Hall (seorang violis) melakukan
riset untuk mendapatkan kisah Krakatau. Kami
banyak melakukan perubahan dalam pembuatan
komposisi lagunya, butuh waktu sekira satu tahun
untuk membuatnya,” ujar Stacey.
Menurut Stacey, ketika main gamelan
sesuatu yang menarik bermain musik ini harus
bersabar, musik gamelan mirip gunung berapi yang
sabar untuk meletus, karena ada anak krakatau

yang akan meletus lagi. Sebagai seorang performer
harus mempresentasikan setelah letusan yang
terdengar begitu besar akan hidup atau bangkit
kembali,”ujarnya.
Sementara itu Direktur eksekutif dari
orkestra Bandung Philharmonic, Airin Efferin
mengatakan orkestra adalah instrumen yang luar
biasa walaupun berbeda-beda variasinya.
“Orkestra
menghasilkan
harmoni
yang indah, harmoni itu tercipta karena adanya
perbedaan. Sama halnya dengan keadaan saat ini,
bahwa perbedaan sebenarnya bisa menghasilkan
sesuatu yang indah,” pungkasnya.
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Sambut Imlek, Komunitas Semut Foto
Gelar Foto Hunting “Ethnic Photo Dynasty Dress”

Penulis : Yogi Pebriansyah
alam rangka menyambut tahun baru imlek
2018, Komunitas Semut Fotography (KSF)
divisi model menyelenggarakan event
hunting photography dengan tema “Ethnic Photo
Dinasty Concept” yang berlangsung di China
Town jalan Klenteng nomor 41 Bandung, Sabtu
(10/2/2018).
Acara yang diikuti sekitar 100 peserta ini
berlangsung sangat meriah dan diikuti secara
antusias oleh para peserta yang terdiri dari
kalangan komunitas photografer di kota Bandung.
Menurut ketua Pelaksana Event “Ethnic
Photo” Rini Syahrani, event fotografi tersebut
mengusung tema Dinasti kerajaan China pada masa
lampau. “Kenapa kami mengangkat tema dinasti,
karena dasar pertimbangan bahwa hunting model
dengan konsep Ethnic ini belum ada sebelumnya
di Bandung,”katanya.

D
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Lebih lanjut Rini mengatakan, tujuan
diadakannya event ini adalah ingin silaturahmi
di awal tahun 2018. Dengan adanya event ini,
Rini berharap konsep foto etnik seperti ini bisa
diselenggarakan lagi mengingat dan melihat
antusias peserta yang luar biasa. Pesertanyapun
tidak hanya dari kota Bandung, melainkan dari luar
kota seperti dari Jakarta, Cianjur, Sukabumi dan
beberapa kota di Jawa Barat.
Acara yang di dukung oleh wardrobe
dari Ching-ching costume
ini menampilkan
delapan model terkenal kota Bandung yakni
Evelyn
Theresia,
Stella
Nathania,
Vania,
Shierenna Nathania, Namihotaru, Rizka Meilanisa,
Matiasdenny, Gavinsava. Sementara dalam event
tersebut melibatkan empat Make Up Artis yakni
Sandra, Aay, Jesquen dan Milyun.
Dalam event ini, para model menggunakan
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wardrobe dengan warna khas perayaan imlek
seperti warna merah, hijau, pink, cream, hitam,
silver, gold. Para model tampil sangat cantik
dengan menggunakan tambahan aksesoris seperti
kipas dan payung sehingga membuat lebih mewah
dan elegan.
Saat ini KSF telah beranggotakan hampir
700 orang. Tidak sedikit anggota KSF yang telah
menorehkan namanya di berbagai ajang fotografi
nasional dan internasional.
Sejak awal didirikannya KSF bersifat
nirlaba. Berbekal dukungan berbagai pihak,
KSF
berhasil
menyelenggarakan
berbagai
kegiatan fotografi yang bertujuan meningkatkan
keterampilan secara gratis dan berkesinambungan.
Setiap event biasanya dihadiri sekitar
100-200 anggota. Selain itu, terdapat workshop
mingguan dengan tema berbeda-beda.
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Tips Travelling Ala Backpacker

yang dekat dari tempat wisata adalah pilihan
paling baik.

3. Jalur Darat atau Udara ?

Umumnya jalur darat lebih murah
daripada jalur udara, namun waktu tempuh juga
semakin lama, jika tempat tujuan bisa dijangkau
dengan jalur darat seperti kereta api dan bis,
alangkah lebih baiknya jika Anda memilih untuk
menggunakan transportasi darat. hal ini untuk
menekan biaya transportasi, ya, biaya transportasi
adalah yang paling mahal, jadi pilihlah dengan
cerdas dan cermat, pun jika terpaksa menggunakan
jalur udara, kamu bisa memesan tiket jauh hari
untuk mendapatkan harga yang murah, dan Anda
bisa mendaftarkan email-mu untuk mendapatkan
informasi mengenai promo terbaru dari maskapai
yang digunakan.

Penulis : Fitriana Fadia
ravelling kini sudah menjadi salah satu
kebutuhan bagi kaum urban entah itu
karena ingin menghilangkan stres saat
bekerja, atau hanya ingin berjalan jalan ketempat
baru saja, namun banyak juga yang mengurungkan
niat karena tidak adanya biaya.
Sebenarnya kita bisa melakukan travelling
tanpa harus mengeluarkan banyak biaya, tapi tidak
semua orang tahu apa yang harus dilakukan agar
bisa menekan budget travelling yang tak sedikit.
Apalagi jika kita ingin liburan ketempat jauh. Nah
dibawah ini adalah tips agar bisa berhemat saat
travelling.

T

1. Susun Rencana

Setiap perjalanan harus berdasarkan dari
rencana yang matang, mulai dari penginapan, waktu
hingga pilihan tempat liburan, sebelum melakukan
travelling, harus membuat rencana perjalanan
yang jelas, seperti kemana Anda akan berlibur,

apakah ke Bali, atau Jogja? Setelah menentukan
pilihan tempat liburan, kita juga harus menentukan
berapa lama waktu yang akan kita habiskan untuk
travelling ke kota tersebut, apakah 2 hari atau
seminggu, tentunya lebih lama waktu yang kita
habiskan akan bertambah juga budget yang harus
kita keluarkan.

2. Cari Informasi

Setelah menentukan rencana perjalanan,
selanjutnya carilah informasi mengenai tempat
wisata tujuan Anda, apakah buka atau tutup,
apakah waktu yang dipilih tepat ? misalnya, Anda
memilih berlibur saat musim liburan tiba, saat
musim liburan biasanya harga tiket dan lain lain
akan naik, jadi lebih baik memilih berlibur saat
hari biasa. Namun jika terpaksa datang saat musim
liburan, Anda bisa mencari informasi mengenai
penginapan yang murah dan bila perlu saat ada
diskon, selain itu menginap di rumah teman
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4. Pilihlah Jalur Perjalanan Malam

Hal ini menjadi pilihan paling baik, Anda
bisa memilih transportasi yang berjalan saat
malam, seperti kereta api, ini dilakukan untuk
menekan biaya akomodasi, daripada mengeluarkan
biaya untuk penginapan satu malam, alangkah
baiknya jika memilih perjalanan malam, Anda bisa
memanfaatkan situasi ini untuk beristirahat.

5. Sewa Motor

Daripada
menggunakan transportasi
umum untuk menuju ke objek-objek wisata di
tempat tujuan, lebih baik menyewa motor seharian,
hal ini bisa meringankan biaya transportasi antar
tempat wisata yang dituju.
Atau bisa merencanakan tempat wisata
yang berdekatan, jadi kamu bisa mengunjungi
semua objek dalam satu hari, terlebih lagi jika
tempat wisata tersebut bisa dijangkau dengan
jalan kaki. bisa lebih menghemat lagi.

@destinasibandung
@destinasikulinerbandung
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Kemeriahan Aston Tropicana Hotel Bandung

merayakan ulang tahun yang ke-10

Aston Tropicana Hotel merayakan ulang tahun yang ke
10 pada tanggal 8 Februari 2018 dengan tema “Sparkling and
Glomorous”. Seluruh staf Aston Tropicana beserta jajaran Board
of Director Aston Tropicana datang untuk mengikuti acara. Di
antara para tamu adalah Chairman of Archipelago International
dan John Flood sebagai President and CEO of Archipelago
International serta beberapa General Manager & Hotel Manager
West Region of group Archipelago International.
Tepat pada pukul 19.45 WIB, Acara The 10th
Anniversary Aston Tropicana diawali oleh sambutan dari General
Manager Aston Tropicana Hotel Bandung, Yahya S Moectar.
Dalam sambutannya Yahya menyampaikan tentang
eksistensinya Aston Tropicana Hotel selama 10 tahun, bukanlah
hal yang mudah. Karena saat ini, di Kota Bandung telah banyak
bermunculan supply hotel yang menawarkan good service.
Dengan semangat dan perjuangan yang sangat besar dari para
owner dan staff, tentunya Aston Tripicana Hotel Bandung tetap
eksis sebagai hotel yang berkelas dan mampu bersaing dengan
hotel yang lainnya.
Setelah penyampain sambutan oleh GM Aston
Tropicana, Acara The 10th Anniversary Aston Tropicana
dilanjutkan dengan kegiatan pemotongan tumpeng oleh GM
Aston Tropicana, Yahya S Moectar, Board of Director Aston
Tropicana, Joshua Gunawan, dan President & CEO Archipilago
International Indonesia, John Flood. Dengan harapan untuk
umur satu dekade ini, semoga Aston Tropicana Hotel Bandung
tetap eksis dan mampu bersaing dengan hotel yang baru. Baik
dari segi service, kualitas pelayanan, fasilitas, dan infrastruktur
hotel.

Sriwijaya Air Layani Penerbangan dari Bintan ke Tiongkok
Dalam rangka memperluas jaringan penerbangan
dan meningkatkan pangsa pasar di kawasan regional,
mulai 11 dan 13 Februari 2018 mendatang Sriwijaya Air
akan melayani dua rute baru yakni Bintan Hangzhou PP
dan Bintan Ningbo PP. Layanan penerbangan rute Bintan
Hangzhou PP rencananya akan mulai beroperasi pada 11
Februari 2018.
Adapun jadwal penerbangannya adalah berangkat
dari Bintan pukul 10.55 LT dan akan tiba di Hangzhou pada
pukul 17.00 LT. Sedangkan untuk jadwal penerbangan
sebaliknya adalah berangkat dari Hangzhou pukul 18.15 LT
dan akan tiba kembali di Bintan pukul 22.25 LT.
Sedangkan untuk penerbangan Bintan Ningbo PP
akan dioperasikan mulai 13 Februari 2018. Untuk jadwal
penerbangannya yakni berangkat dari Bintan pada pukul 08.00 LT dan akan tiba di Ningbo pada
pukul 14.05 LT. Sedangkan untuk penerbangan sebaliknya yakni berangkat dari Ningbo pukul
15.10 LT dan akan tiba kembali di Bintan pada pukul 19.20 LT.

Perayaan Puncak HUT PHRI ke 49

di Grand Asrilia Hotel

Perhimpunan Hotel dan Restauran
Indonesia (PHRI) nasional merayakan hari
jadinya ke 49 yang berlangsung di Ball Room
Grand Asrilia Hotel, Bandung,Kamis malam
(8/2/2018). Acara tersebut di hadiri oleh
Gubernur Jawa Barat, Ketua Kadin Jawa Barat,
Ketua PHRI Jawa Barat, Ketua PHRI Pusat dan
para pengurus BPD PHRI Jawa Barat, BPC PHRI
Se-Jabar dan BPD Se-Indonesia.
Dalam
sambutannya,
Gubernur
Jawa Barat Ahmad Heryawan merasa ikut
bahagia karena PHRI semakin menunjukan
eksistensinnya sebagai organisasi yang
memiliki kontribusi besar dalam membantu
pemerintah dalam menjalankan program
pembangunan,utamanya di sektor pariwisata.

Kemeriahan Opening Ceremony favehotel Tasikmalaya

Sinarmas MSIG Life dan BTN Syariah

Luncurkan Inovasi Produk Bancassurance Syariah

Sukses dengan berbagai properti
hotel di beberapa wilayah di Indonesia,
Archipelago kini memperkenalkan hotel baru di
Tasikmalaya yaitu favehotel Tasikmalaya Jawa
Barat.
Acara opening ceremony yang
di gelar pada tanggal 1 Februari 2018
berlangsung dengan meriah, di hadiri walikota
Tasikmalaya, owner favehotel Tasikmalaya,
direksi dan staff Archipelago, sister company
dari favehotel Tasikmalaya, serta berbagai
tamu undangan juga ikut menyaksikan

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (Sinarmas MSIG Life),
perusahaan asuransi jiwa terkemuka Indonesia, bersama PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk. melalui Unit Usaha Syariah Bank
BTN (UUS Bank BTN), hari ini (14/2) resmi meluncurkan inovasi
produk bancassurance syariah yaitu SMiLe Link Pro Syariah
yang akan ditawarkan melalui seluruh jaringan Kantor Cabang
Syariah.
Hadirnya produk Sinarmas MSIG Life ini, menegaskan
komitmen perusahaan untuk menjadi asuransi jiwa yang utama
bagi masyarakat Indonesia. Peresmian peluncuran SMiLe
Link Pro Syariah dikukuhkan melalui acara pukul bedug dan
pertukaran plakat antara Presiden Direktur Sinarmas MSIG Life,
Premraj Thuraisingam dengan Managing Director Consumer
Banking Bank BTN, Budi Satria.
Sinarmas MSIG Life memiliki komitmen 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 melalui peningkatan akses masyarakat terhadap produk
dan layanan perusahaan.

22 Destinasi Bandung

Edisi Februari 2018

Kedepan PHRI diharapkan makin
seiring sejalan dalam mengembangkan
pariwisata di Jawa Barat dan Indonesia secara
umum. Oleh sebab itu, potensi pariwisata yang
ada di Jabar harus terus dikelola dengan baik
sehingga bisa makin banyak menghadirkan
wisatawan.

Bandung Kunafe

kemeriahan acara yang di gelar.
Berlokasi di tempat yang strategis
favehotel Tasikmalaya merupakan hotel ke 136
Archipelago, favehotel ke-53 di Indonesia dan
Malaysia, favehotel ke-11 di Jawa Barat, serta
merupakan favehotel pertama di Tasikmalaya.
“Dengan berbagai fasilitas yang di
tawarkan mulai dari kamar hotel yang luas
dan nyaman, ballroom yang bisa menampung
hingga 900 pax, kolam renang, resto, wifi
dengan kecepatan tinggi, lobbi dan parkir yang
cukup luas, favehotel Tasikmalaya merupakan
salah hotel yang sangat di rekomendasikan
jika berkunjung ke kota Tasikmalaya, ujar
Joezar Rinaldi selaku Hotel Manager favehotel
Tasikmalaya”.
Berbagai promo selama opening baik
promo harga kamar atau f&b (food & beverage)
juga di berikan oleh pihak hotel. Dengan tagline
fun, fresh and friendly di harapkan kehadiran
favehotel Tasikmalaya bisa memberikan banyak
kontribusi untuk perkembangan Tasikmalaya.

Buka Pop Up Store di Miko Mall Kopo

Oleh-oleh Bandung Jaman Now,
Bandung Kunafe, baru saja membuka Pop
Up Store, 15 Februari 2018, di Miko Mall
Kopo. Tepatnyadi Lt 1 dekat Food Garden.
Enam varian dari Bandung
Kunafe kini bisa ditemui di sana di
antaranya Kunafe Cheese, Kunafe Durian,
Kunafe Nutella, Kunafe Greentea, Kunafe
Tiramisu, dan Kunafe Coklat.
Selain itu, kaos dari Bandung
Kunafe juga bisa dibeli di Pop Up Store
tersebut. Ada 10 design kaos yang bisa
bikin kamu lebih keren.
Selain Outlet di Jalan Banda No.
23 dan Pop Up Store di Miko Mall, kini
Bandung Kunafe juga punya mitra resmi
lho! Berada di Cihampelas Walk tepatnya
di Lt. LG dekat ATM BCA Centre. Jadi, kamu
bisa menikmati kue yang lembut pisan
euy ini dari tempat yang lebih dekat dari
lokasi kamu.
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