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Taman langit, Surga Baru di area Perbelanjaan

Penulis : Muhammad Yusup

ota bandung menjadi kota kreatif yang
banyak dikunjungi oleh para pengunjung
yang berada di luar bandung, banyak
sekali tempat yang wajib anda datangi untuk
menghabiskan waktu anda bersama orang terkasih
di ibu kota Jawa Barat ini.
Bagi anda yang ingin berlibur namun
tidak ingin pergi jauh dari pusat kota Bandung,
tempat ini cocok untuk anda datangi bersama
keluarga serta pasangan anda, lokasinya yang
berada di pusat perbelanjaan di kota Bandung,
memudahkan anda untuk mengunjunginya.
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Tempat itu bernama “Taman Langit”
tempatnya yang berada di lantai atas mall sangat
cocok bagi anda yang ingin berlibur namun
tidak ingin repot untuk perjalanan jauh ke area
terdalam kota bandung, di tempat ini anda sudah
mendapatkan semuanya. Tepatnya di lantai SL (Sky
Level) mall ternama di Bandung yakni PVJ, disini
anda akan disuguhi dengan indahnya air terjun di
tengah mall, serta anda juga dapat menemukan
kebun binatang mini, arena ice skating, taman
bunga matahari, dan masih banyak lagi keindahan
lainya yang menunggu anda.

Untuk taman bunga matahari anda cukup
membayar 5000 rupiah saja dengan aplikasi
paypro dan anda sudah bisa menikmati berbagai
macam bunga yang sedang mekar, yang tentunya
sangat sayang jika anda lewatkan.
Taman langit yang baru dibuka beberapa
waktu lalu ini menjadi primadona baru serta
banyak dikunjungi oleh para pengunjung yang
penasaran dengan air terjun dan taman yang
berada di area mall yang sangat tidak biasa, karena
pada umumnya mall hanya menyediakan tempat
belanja, bioskop, foodcourt atau taman bermain,
ujar audry selaku pengunjung tempat ini.
Jika anda lapar tidak perlu jauh-jauh
untuk turun ke lantai bawah, di tempat ini pula
terdapat stand makanan yang berjejer rapi untuk
memuaskan perut anda, jadi tunggu apalagi
nikmati berbagai macam keindahan dari Taman
langit hanya di Paris Van Java mall, Jln Sukajadi no
131-139.
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Wisata lengkap dan Ramah Anak Hanya di Balai kota Bandung

Penulis : Muhammad Yusup

B

agi anda yang sedang berada di Bandung
dan bingung mencari tempat wisata yang
murah meriah serta ramah bagi para buah
hati anda ? tempat ini mungkin menjadi jawaban
anda. Bertempat di Jalan Wastukancana No 2,
Babakan Ciamis, Sumur Bandung, yakni Balai
Kota Bandung. Balai kota Bandung adalah tempat
rekreasi sekaligus edukasi bagi warga, yang ingin
menghabiskan waktu family time anda disini,
terdapat banyak spot foto yang menarik, wahana
kolam renang anak, serta berbagai koleksi binatang
yang bisa anda temui.
Selain itu terdapat banyak komunitas
yang berkegiatan disini, seperti komunitas cosplay,
dance cover, serta berbagai komunitas lainya,
sebagai tempat anda mengembangkan potensi diri
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dan pastinya dapat mendapatkan teman baru dari
berbagai kalangan.
Tempat yang sudah mengalami renovasi
sejak tahun lalu ini, menjadikan balai kota sebagai
icon kota bandung, karena tempatnya yang
berdampingan dengan kantor walikota Bandung,
serta di apit oleh 3 pusat perbelanjaan terbesar,
yakni BEC, BIP, serta Braga.
Tidak hanya itu anda juga dapat
mengunjungi taman sejarah, taman Vanda, serta
museum Bandung planning gallery, yang letaknya
sangat berdekatan dengan Balai kota, yang
membuat tempat ini tidak pernah sepi oleh para
pengunjung, sangat cocok bagi anda yang ingin
menghabiskan bersama pasangan serta keluarga
anda.
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Faslitas yang disediakan di balai kota
ini terhitung cukup lengakap dimulai dari toilet,
mushola, tempat olahraga, serta bagi anda yang
merasa lapar terdapat pedagang kaki lima yang
berjejer rapih guna untuk menunjang kebutuhan
perut anda. Tempat disini sangat lengkap, nyaman,
ramah anak, sejuk yang pastinya gratis yang
membuat saya sering berkunjung kesini untuk
menghabiskan waktu weekend bersama keluarga
serta teman komunitas saya, ujar soso sebagai
pengunjung Balai kota Bandung.
Jangan lupa ajak teman, pasangan,
keluarga, untuk berkunjung ke taman Balai kota
Bandung, karena tidak hanya fasilitasnya lengkap
serta tentunya ramah anak, yang menjadikan
waktu bersama anda semakin berkualitas.
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Pemburu Badai Wahana Uji Adrenalin Baru di Trans Studio Bandung

Penulis : Tita Salsabila

agi anda pecinta wahana ekstrem, dan suka
terhadap tantangan, cocok rasanya wahana
yang satu ini anda rasakan untuk menguji
adrenalin dalam sensasi badai yang akan membuat
anda berada di tengah pusaran yang sedang
mengamuk dalam wahana “Pemburu Badai” di
Kawasan terpadu Trans Studio Bandung.
Pemburu Badai merupakan wahana
terbaru dari Indoor theme park terbesar di dunia
yang berada di Bandung, yang diluncurkan
pada 31 Agustus 2018 dengan mengajak
pengunjungnya
untuk
merasakan
sensasi
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memburu badai terganas tahun ini, tidak hanya itu
anda juga dapat menambah pengetahuan, karena
anda juga akan diajak untuk menyusuri lorong
sekaligus menyaksikan berbagai macam badai
yang pernah terjadi di seluruh dunia serta animasi
singkat yang membuat anda semakin berdebar.
Tingkat keamananpun sangat diperhatikan
disini karena langsung ditangani dengan teknisi
asal Amerika yang sudah berpengalaman
dalam membuat wahana menegangkan, dalam
persiapannya pun sudah dipersiapkan dari satu
tahun yang lalu, yang membuat wahana ini menjadi

yang terbaik di Indonesia. Ungkap Daan Duijm
selaku General Manager Trans Studio Bandung.
Tidak hanya pemburu badai, wahana
ekstrem lainya juga dapat memompa adrenalin
anda di Trans Studio Bandung ini yang memiliki
20 wahana didalamnya, seperti Yamaha Racing
Coaster, Ginat Swing, Dunia Lain, Si Bolang
adventure, Science Center, serta pertunjukan
Sirkus “Bedrock” atau pertunjukan sulap “It’s
Magic”.
Untuk update info program dan promo
terbaru menarik lainya di Trans Studio Bandung,
anda bisa add official line @transstudiobandung
atau follow instagram @transstudio.bandung dan
facebook fanspage Trans Studio Theme Park.
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Bubu Jungle Resort, Resort Mewah dengan Suasana Alam Ciwidey

M

oment liburan adalah waktu yang tepat
bagi anda yang lelah dengan dengan
rutinitas kerja setiap harinya, maka liburan
menjadi suatu hal yang wajib untuk menyegarkan
otak dan pikiran anda setelah berkutat dengan
pekerjaan. Dan Bandung merupakan kota yang
tepat untuk tujuan wisata anda, selain terdapat
banyak tempat-tempat yang bernuansa alam serta
makananya pun tak kalah enak yang pastinya cocok
untuk anda menyegarkan pikiran anda.
Bagi anda yang ingin pergi berlibur ke
tempat yang bernuansa alam, ciwidey menjadi
daerah wisata yang tepat untuk melepas penat
anda, selain dengan pemandangannya yang indah
banyak pula resort yang menyajikan keunikanya
dan salah satunya yakni Bubu jungle resort yang
berada di ciwidey, yang lokasinya tak jauh dari
tempat wisata kawah putih.
Bubu jungle resort menyajikan private
resort yang membuat anda betah untuk berdiam
diri disana, pemandangan sawah yang indah,
perkebunan dengan alam yang tidak banyak
dirubah, konsep yang unik dengan sangkar burung
sebagai bangunan utamanya, menjadikan anda
beserta keluarga nyaman dan tentunya jauh dari
hiruk pikuknya ibu kota
Fasilitas yang disediakan cukup lengkap
dari alam sebagai pemandangan utamanya, living
room besar, kamar tidur dengan 2 lantai, kolam
renang air hangat, balkon besar, barbeque area,
kulkas, kamar mandi, sofa, dan masih banyak lagi
fasilitas yang dapat memanjakan seluruh anggota
kelurga anda.
Banyak tipe resort yang dapat anda pilih,
seperti tipe family dengan fasilitas 2 lantai,
kamar tidur, living room besar, kolam air hangat,
barbeque area, kamar mandi dengan kasitas 8
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Penulis : Muhammad Yusup

orang dengan harga Rp. 8,5 juta untuk weekend
dan Rp. 7,2 juta untuk weekday.
Type bubu dengan 2 lantai, kamar tidur,
living room, kolam air hangat, balkon, outdoor area
dengan kapasitas 4 orang dengan harga Rp.4,5 juta
permalam,untuk weekend dan Rp. 3,7 juta untuk
weekday, dan type sayang manuk dengan 1 lantai,
kamar tidur, living room, kolam air hangat dengan
kapasitas 4 orang dengan harga Rp. 3,5 juta untuk
weekend dan Rp. 2,8 juta untuk weekday.
Dibuka sejak awal 2018 lalu dan masih
banyak pengembangan-pengembangan yang akan
dilakukan, seperti, fasilitas outbond, ruang makan,
atv, kolam renang umum, bus yang akan mengantar
anda langsung ke lokasi, yang ditargetkan akhir
tahun ini dapat beroperasi.
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Dengan desain private resort, menjadikan
bubu jungle resort ini cocok bagi anda yang ingin
menikmati waktu berharga beserta anggota
keluarga, dengan diselingi canda tawa sebagai
penghias utamanya, bagi anda yang ingin
menghabiskan waktu bersama keluarga dan jauh
dari ibu kota dan menikmati liburan yang tak
akan terlupakan, bubu jungle resort ini salah satu
pilihan yang tepat.
Untuk reservasi dan pemesanan silahkan
kunjungi websitenya di www.bubujungleresort.
com atau di no telepon 082118573340, instagram
bubujungleresort atau kunjungi langsung bubu
jungle resort di Kp. Irigasi Rt 004 Rw 021, desa
lebak muncang, kecamatan ciwidey kabupaten
bandung. A great place to have a great dream.
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Nikmati Sajian Ayam dari Sei Sapi Lamalera

K ULINER

Penulis : Sheila Azhar

iapa yang belum tahu lezatnya hidangan
khas Kupang dari Restoran Sei Sapi
Lamalera?. Yap, Sei Sapi Lamalera sudah
lama hadir di Kota Bandung. Sajian khas Kupang
ini menarik banyak pengunjung terutama para
food hunters yang siap memburu makanan
lezat. Tapi, apakah kalian sudah mencoba sajian
ayamnya?
Untuk rasa, restoran ini sudah diakui oleh
banyak pengunjung bahwa se’i sapinya sangatlah
enak. Tapi bagaimana dengan menu ayam?. Menu
ayam di Se’i Sapi Lamalera memiliki pilihan
sambal yang sama seperti menu sapi. Yaitu dengan
varian sambal Luat, Matah, Rica-Rica, Ijo, dan Lada
Hitam. Untuk harga menu ayam, Se’i Lamarera
mematok harga Rp. 15.000 dengan ukuran regular
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dan Rp. 25.000 untuk ukuran jumbo. Akan tetapi,
untuk ukuran regular pun sudah terbilang cukup
banyak lho porsinya.
Untuk sajian, Se’i ayam ini dihidangkan
dengan kuah kaldu dan sayur bunga papaya yang
rasanya sangat otentik dengan Nusa Tenggara
Timur. Rasa dari Se’i ayam ini tak kalah jauh
lezatnya dengan sajian sapi. Dengan Rp. 30.000
(Se’i ayam, Teh Manis, Nasi), kita sudah dijamin
pulang dengan perut kenyang.
Se’i sapi ini menyajikan sajian daging
khas Kupang yang dijamin Halal. Selain ayam dan
sapi, ada juga menu lidah sapi dan iga sapi. Untuk
yang penasaran, bisa langsung datang ke restoran
yang beralamatkan di Jl.Bagus rangin no.24a dari
pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam.

Destinasi Bandung
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Super Brunch at The 18th Restaurant Trans Luxury Hotel Bandung

ika berbicara tentang brunch, tentunya
warga Bandung sudah tidak asing lagi dengan
The 18th Restaurant and Lounge. Didukung
dengan area open terrace, The 18th menjadi salah
satu pilihan terbaik bagi para foodies, travellers,
dan urban lifestyle seekers untuk merasakan
sensasi brunch yang sempurna, dengan perpaduan
bahan-bahan
kualitas
premium,
Chef-chef
berkelas internasional dan tentunya pemandangan
menakjubkan dari lantai tertinggi The Trans Luxury
Hotel Bandung.
Kali ini, The 18th Restaurant and Lounge
kembali menghadirkan brunch dengan konsep
terbaru. Setiap hari Minggu mulai dari pukul 11.30

J

WIB – 15.30 WIB, dengan penawaran mulai dari
Rp 350,000++ per orang, Anda akan dimanjakan
dengan berbagai menu favorit seperti Premium
Australian Meat, Norwegian Salmon, aneka Seafood
on Ice, berbagai homemade Italian Pasta, hingga
signature desserts yang disajikan dalam bentuk
buffet oleh Executive Chef The Trans Luxury Hotel,
Marco Medaglia dan Chef de Cuisine The 18th
Restaurant and Lounge, Hakim Lukman.
Tidak hanya itu, aneka menu Super
Brunch akan semakin nikmat ditemani free flow
wines dan sparkling wines pilihan di The 18th yang
bisa Anda dapatkan hanya dengan menambahkan
Rp 250,000++ per orang untuk 2 jam.

Lezatnya Sop Buntut Balado Horison Karang Setra
orison Karang Setra selalu mempunyai menu promo baru dan
cerita baru setiap bulannya untuk para tamu, salah satunya di
bulan September ini, Horison Karang Setra memberikan menu
special Sop Buntut Balado.’
Ya, Sop Buntut Balado ini bisa didapatkan dikedua restoran Horison
Karang Setra baik Teratai Restaurant maupun Bale Kambang Sundanese
Restaurant yang memiliki ciri khas tersendiri dengan pemandangan danau
yang sejuk dan membuat siapapun mau menghabiskan waktu berlamalama disini.
Hanya dengan merogoh kocek sebesar Rp. 85.000,-nett saja anda
dapat menghabiskan waktu luang bersama keluarga anda sambil menikmati
hidangan lezat ini di Horison Karang Setra Bandung, dan tentunya juga ada
banyak pilihan minuman yang bisa juga anda dapatkan salah satunya yang
menjadi ciri khas Horison Karang Setra adalah Es Bandrek Bale Kambang
yang memiliki rasa berbeda dibandingkan dengan Bandrek lainnya.
Belum punya rencana mau berlibur dan menghabiskan waktu
dimana saat di Bandung? Horison Karang Setra Bandung aja!
Untuk informasi lebih lanjut silahkan datang langsung ke Jl.
Bungur No. 2 Sukajadi Bandung. Telefon (022) 203-1900, Whatsapp 0821
1680 8162 atau kunjungi Instagram @horisonkarangsetra.

H

8

Destinasi Bandung

Edisi September 2018

www.destinasibandung.co.id

K ULINER

Destinasi Bandung

Kekuatan Citarasa Rempah di Restaurant Tjendana

Bistro

Penulis : Muhammad Yusup

uliner bandung memang tak akan ada
habisnya untuk dikupas, selalu ada yang
unik, menarik dan baru yang dihadirkan
di setiap harinya, tidak lain untuk memanjakan
masyarakat kota bandung bagi anda khususnya
pecinta kuliner, dan kini satu lagi menu baru
dihadirkan di tengah persaingan kuliner yang
tentunya siap menyapa lidah anda dengan
keunikan dan cita rasa yang tinggi.
Bertempat di jalan sukajadi no 181
Bandung, tepatnya di Tjendana Bistro, 3 menu baru
dihadirkan untuk memberikan sensasi rasa yang
tak akan terlupakan, Ikan gurame goreng sambal
matah, enoki goreng telor asin, dan manggo
chicken, menu yang siap anda santap bersama
keluarga anda atau rekan kerja.
Pertama ikan goreng gurame sambal
matah, berbahan dasar ikan gurame segar pilihan,

K
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kemudian digoreng dan disajikan di piring
beralaskan daun seladah, dengan sambal matah
yang membuat anda ketagihan, yang tentunya
semakin menambah cita rasa dari ikan gurame
tersebut dengan harga 120.000 anda sudah
dimanjakan dengan ikan gurame yang berukuran
besar.
Kedua enoki goreng telor asin, berbahan
dasar jamur dengan tepung yang digoreng serta
ditambah rempah dari telor bebek membuat cita
rasa berbeda dari jamur yang biasa anda temui
dimanapun, dengan rasa yang berbeda, enoki goreng
ini menjadi cemilan yang pas untuk menunggu
keluarga ataupun rekan kerja anda, dengan
harga 30.000, enoki goreng siap membuat anda
ketagihan. Selanjutnya chicken manggo, berbahan
dasar paha bawah ayam yang disajikan dengan cara
digoreng lalu di lumuri saus mangga dan diberi

irisan mangga muda, satu hal yang membuat paha
ayam ini empuk yakni berasal dari dark meet, yang
tentunya selain empuk juga membuat sensasi unik
dimulut, dengan harga 60.000, chicken manggo ini
siap anda santap dan rasakan sensasi unik dalam
setiap gigitanya.
Dikemas dan disajikan secara unik serta
menarik, ditambah dengan cita rasa rempahrempah yang terasa membuat anda tak hentinya
untuk menyantap berbagai macam menu yang
disajikan disini, dengan suasana yang sejuk,
nyaman, dan dengan lokasinya yang cukup luas,
membuat moment bersama keluarga dan rekan
kerja semakin berharga, ungkap Robi selaku
marketing Tjendana Bistro.
Tak hanya cafe di Tjendana Bistro ini
juga dapat melayani berbagai macam keperluan
anda seperti, wedding, catering, meeting,
hingga birthday, dengan tempat luas yang dapat
menampung hingga 600 orang membuat Tjendana
Bistro siap mengabadikan moment yang tak akan
terlupakan dalam hidup anda.
Bagi anda yang penasaran dengan menu
baru Tjendana Bistro dapat langsung mengunjungi
di Jln Sukajadi no 181 (setelah PVJ mall) untuk
reservasi dan berbagai keperluan lainya dapat
melalui instagram di tjendanabistro, facebook
tjendanabistro atau dapat menghubungi no telp :
0812 2008 2878. Share Your moment with us.

Destinasi Bandung
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Sambal Khas Karmila Hadirkan Menu Baru

Penulis : Hendra Karunia

S

ambal Khas Karmila terus menghadirkan
menu-menu baru untuk menambah variasi
masakan yang dapat memanjakan lidah para
konsumennya. Di tanggal 1 September 2018 ini,
Sambal Khas Karmila mengeluarkan tujuh menu
teranyar yang terdiri dari 4 jenis sambal dan 3
menu lauk pauk terbaru. Apa sajakah menu baru
tersebut?
1. 4 Varian Sambal Baru Yang Nendang
Banget Sambal khas Karmila, sebagai salah satu
restoran yang menyuguhkan aneka pilihan sambal,
kini meluncurkan 4 jenis sambal terbarunya. Varian
pertama adalah Sambal Kluwak Spesial. Sambal ini
berwarna hitam pekat yang terbuat dari cabai dan
bumbu rempah pilihan khas Indonesia.
Selanjutnya adalah Sambal Konslet
Dower yang terbuat dari campuran cabai kriting dan
hijau yang rasa pedasnya juga pasti bikin dower.

Pilihan ketiga dari jenis sambal terbaru Mbak Mila
adalah Sambal Andaliman Andalan yang
merupakan sambal khas Toba. Terakhir ada Sambal
Penyet Halilintar. Jenis sambal ini terbuat dari
perpaduan cabai domba, tomat dan terasi pilihan
yang cocok menjadi pendamping makananmu.
2. Ayam Bakar Manis Pedas
Berikutnya ada Ayam bakar dengan daging empuk
yang diolesi bumbu rempah menjadi salah satu
menu terbaru dari Sambal Khas Karmila. Ayam
bakar pedas manis ini menggunakan bahan-bahan
rempah pilihan yang dipadukan dengan kecap
dan cabai serta dibakar pada suhu tertentu. Untuk
menambahkan varian rasa dimulut, ayam bakar
ini juga diimbangi rasa pedas dari cabai domba
pilihan.
Jelita, selaku Media Relations dari Cita
Rasa Prima Group mengatakan, jika perpaduan

rempah-rempah, kecap manis dan cabai domba
pada menu ini akan menimbulkan sensasi makan
pedas yang berbeda.
3. Menu selanjutnya yang diluncurkan
oleh Mbak Mila adalah Teri Tempe Cabe Hijau
Khas Karmila. Dari namanya saja sudah dapat kita
ketahui bahwa bahan utamanya adalah ikan teri,
tempe dan cabe hijau. Menu baru ini adalah satu
diantara banyak hidangan yang wajib dicoba jika
kamu berkunjung ke Sambal Khas Karmila. Teri
medan, tempe, cabe hijau yang dgoreng kering
bersama kacang ini memiliki sensasi krenyes dan
cocok sekali untuk disantap bersama nasi putih
panas.
4. Bandeng Cabut Duri
Menu terbaru yang terakhir dari rumah makan
yang sudah memiliki tujuh cabang di Jakarta dan
Bandung ini adalah Bandeng Cabut Duri.
Makanan spesial bagi para pecinta ikan ini
dibuat dari Ikan Bandeng tanpa duri yang
dimarinasi dengan bumbu rempah dan digoreng
hingga garing. Saat mencicipinya konsumen akan
merasakan tekstur yang renyah di bagian luar dan
lembut di bagian dalam.
Menurut Jelita, sangat disarankan untuk
mencoba Bandeng Cabut Duri ini dengan Nasi
Hainan yang dicocol dengan Sambal Konslet
Dower atau enam belas Sambal Geledek lainnya.

Yummy! Nikmati Kelezatan Ayam Panggang Roasted Bar

Penulis : Sheila Azhar

neka kuliner dari Kota Bandung sudah tidak
diragukan lagi kenikmatannya. Mulai dari
sajian mewah hingga sajian makanan
pedagang kaki lima. Tak luput juga hidangan dari
bahan dasar olahan ayam. Hidangan dari olahan
berbahan dasar ayam di Kota Bandung amat sangat
beragam.
Belum lama ini penikmat kuliner baru saja
merasakan “demam” ayam geprek yang sedang
ngehits. Sehingga ayam geprek sangatlah mudah
untuk kita jumpai di Kota ini.
Nah, bagi Anda yang ingin mencicipi
sajian ayam yang berbeda dari sebelumnya. Ada
menu baru nih yakni ayam panggang dengan

A
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beragam saus dari Roasted Bar “The Real American
Rotiserrie”. Kedai ini terletak di Jln. Progo No. 34
Bandung, tepatnya di Nangkring Foodcourt.
Roasted Bar menyajikan ayam panggang
yang manis, gurih dan lezat sejak tahun 2016.
Ayamnya terasa sangat empuk dan lembut. Untuk
potongan ayamnya ada 3 macam, yaitu Quarter
Chicken (1 potong) dengan harga Rp. 23.000, lalu
Half Chicken (2 potong) dengan harga Rp. 37.000,
dan yang terahkhir adalah Whole Chicken (4
potong) dengan harga Rp. 70.000 saja.
Setiap pembelian satu potong ayam
akan mendapat 2 topping saus yang kita bisa pilih
sendiri. Dan apabila ingin menambah saus, kita
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bisa membeli ekstra saus dengan tambahan biaya
sebesar Rp. 5000.
Untuk teman memakan ayam ini, kita bisa
pilih Nasi, Nasi Butter, Kentang Goreng ataupun
Pasta. Dan apabila kamu ingin makan dengan
hemat, disini terdapat paket makan yang bisa kita
pilih sesuai keinginan dan sesuai isi dompet.
Roasted Bar buka di hari Senin sampai
Sabtu pada pukul 11.00 Pagi hingga pukul 21.30
Malam. Roasted Bar juga melayani delivery service
dengan Go-Food. Cocok buat kamu yang suka
hidangan ayam tapi bosen dengan sajian yang ituitu saja.

www.destinasibandung.co.id
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Hidup Sehat Bonus Tubuh Ideal dengan Fitness di Helioss

Penulis : Muhammad Yusup

adan ideal menjadi impian para lelaki
diluaran sana, penampilan yang prima,
tubuh yang terlihat gagah, serta pesonanya
yang memukau dapat membuat para wanita
takjub, dan tak heran jika mempunyai tubuh
ideal lebih disukai para wanita, namun untuk
membentuk tubuh seperti itu tidaklah mudah
banyak pengorbanan yang harus dilakukan salah
satunya pergi ke tempat gym.
Banyak sekali tempat gym hadir di kota
bandung ini dan kadang peralatanya kurang
lengkap, atau tak terawat sama sekali, menjadikan
anda yang berniat untuk olahraga menjadi malas
untuk melakukanya, dan lebih memilih berolahraga
sendiri di rumah.
Namun
terkadang untuk berolahraga
Iklan01.pdf 1 7/25/2017 2:25:42 PM
sendiri di rumah, mempunyai alat yang terbatas

B

dan tak ada instruktur untuk mendampingi atau
memberi arahan seperti apa cara yang benar untuk
membentuk tubuh ideal anda, jika anda sedang
mencari tempat gym yang lengkap serta instruktur
gym untuk mendampingi anda, cocok jika helios
fitness menjadi tempat untuk membentuk tubuh
anda.
Helios fitness mempunyai peralatan yang
sangat lengkap terdapat 73 alat untuk membuat
tubuh anda menjadi ideal, berbagai macam alat
seperti untuk membentuk otot punggung, bahu,
kaki depan, kaki belakang, perut, dada, pinggul,
otot bisep, trisep, serta cardio semuanya tersedia
di helios fitness ini dan yang utama terdapat
instruktur(personal trainer) untuk membimbing
anda.
Soal harga yang ditawarkan di helios

Fitness Miko Mall Kopo

fitness ini sangat terjangkau, cukup membayar
200.000 untuk biaya pendaftaran serta biaya
per-bulan 310.000, namun bagi anda seorang
mahasiswa dibawah 22 tahun ada harga spesial
untuk anda, cukup membayar 200.000 per-bulan
anda sudah dapat berlatih di helios fitness ini dan
memberi kebebasan bagi para membernya untuk
berlatih kapan saja sesuai dengan waktu anda.
“Di helios fitnes ini yang ingin
menurunkan berat badan terdapat kelas tersendiri
yang dapat diikuti seperti spinning selama 1 jam
yang dapat menurutkan kalori sebanyak 8 hingga
900 dalam 3 kali kelas yang disediakan, yakni pagi
pukul 08.00, sore pukul 17.30 dan malam pukul
18.30, serta terdapat berbagai macam kelas lain
yang dapat diikuti seperti zumba, aerobik, yoga,
line dance, belly dance, thai boxing, pilates,” Ujar
Romi selaku Manager dari Helioss fitness.
Dibuka sejak 3 tahun yang lalu di pusat
perbelanjaan ternama miko mall dan 2 cabang
lainya di Metro Indah Mall, Festival citylink, helioss
fitness hadir dengan berbagai macam program
untuk membuat anda sehat, berbagai kelas dan
alat tersedia untuk memberikan anda aktivitas
yang positif dan dapat diikuti kapanpun, bagi
anda yang ingin hidup sehat dan membentuk
tubuh ideal dengan helioss fitness, bisa datang
langsung di Miko Mall, Jl. KH. Wahid Hasyim No.
599 cirangrang, Bandung dan cabang lainya.
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Mari Bernyanyi Bersama Happy Puppy Karaoke

Penulis : Muhammad Yusup

M

empunyai waktu senggang ditengahtengah padatnya aktivitas memang
menyenangkan jika dihabiskan bersama
teman, keluarga atau pasangan, mengembalikan
keceriaan yang hilang akibat setiap harinya
dihabiskan untuk bekerja, banyak yang melakukan
kegiatan seperti berlibur ke luar kota ataupun
hanya berkumpul bersama orang terkasih di cafe
atau restoran.
Bagi anda yang mempunyai waktu
senggang singkat dan tidak ada waktu untuk pergi
berlibur, kegiatan yang satu ini dapat dimanfaatkan
untuk tertawa lepas dan melampiaskan sementara
beban pekerjaan yang ada, dengan berkaraoke
riang bersama teman keluarga atau pasangan
dapat mengurangi tingkat stress anda akibat
tekanan dari lingkungan pekerjaan.
Satu lagi tempat karaoke yang modern,
nyaman serta terjangkau yakni Happy Puppy
Karaoke yang berada di salah satu pusat
perbelanjaan ternama di bandung yakni Miko mall,

dengan tempat yang luas serta lokasi yang
strategis berada dekat musholla dan parkiran
motor membuat anda tidak harus berjalan kaki
terlalu jauh dan melelahkan
Dengan Konsep yang disajikan minimalis
namun tetap modern, serta terdapat 29 ruangan
dengan dilengkapi panel LED touch screen 42 inch,
2 mic, sound system besar, lagu yang lengkap dan
desain di setiap ruangan yang berbeda membuat
anda puas untuk menghabiskan waktu senggang
anda semakin berharga serta ada pula cafe, bagi
anda yang lapar setelah puas berkaraoke ria.
Happy Puppy karaoke miko mall terdapat
5 type ruangan, yakni small, medium, Large, Junior
suite, serta suite, yang berkapasitas mulai dari 5
hingga 16 orang, serta tersedia berbagai macam
paket, dimulai dari paket 3 jam dengan harga
305.000 sampai 695.000 (termasuk makanan)
di weekday dan 365.000 sampai 745.000
(termasuk makanan) di weekend. Untuk harga
per-jam tersendiri dari Happy Puppy Miko mall ini

dimulai dari 50.000-180.000 di weekday dan
60.000-205.500 di weekend, buka dari jam 11.00
siang hingga pukul 02.00 dini hari. Mulai beroperasi
sejak 2012 lalu, Happy Puppy karaoke dapat juga
anda temui lagi di Pasir kaliki Hypersquare. Ungkap
hamid selaku captain dari Happy puppy miko mall.
Waktu senggang anda tak akan lengkap
jika tidak dihabiskan dengan orang terkasih, dan
happy puppy karaoke adalah tempat yang cocok
bagi anda yang ingin melepaskan beban pekerjaan
dengan bernyanyi bersama keluarga, teman, atau
pasangan anda kunjungi saja Happy Puppy karaoke
di Jln kopo no 599 Miko mall bandung, atau melalui
web di www.happy-puppy.com.

Ocktane

Racing School

Pencetak Pembalap Belia

D

unia otomotif roda dua di Kota Bandung
tentu sudah tidak asing lagi ketika
mendengar Arie “Ocktane”. Arie Ocktane
merupakan pembalap senior asli Kota Bandung.
Selain masih aktif dalam kegiatan balap, kini
pembalap kelahiran ’81 ini sibuk dengan sekolah
balap yang ia bentuk 4 bulan lalu. Ocktane Racing
School, hadir bagi para anak-anak yang berbakat
dan ingin menyalurkan hobinya.
Ocktane Racing School kini sudah
memiliki setidaknya 9 peserta. Para peserta
umumnya berusia dari 5 sampai dengan 9 tahun.
Memang sangat cocok bagi anak yang memang
sudah berbakat dari kecil untuk memaksimalkan
bakat pada tahun-tahun emasnya.
Pada sekolah balap ini, Arie memfokuskan
untuk melatik fisik dan mental para peserta agar
mereka tetap tanggung disetiap lintasan. Dan yang
terpenting, Arie mengajarkan tehnik balap dengan
baik dengan terjun langsung di sirkuit.
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Penulis : Sheila Azhar

Para pembalap kecil jembolan Ocktane
Racing School mencetak prestasi gemilang.
DIantaranya untuk event terakhir yang diikuti, Arie
mengatakan setidaknya hampir semua piala diraih
oleh anak-anak asuhnya.
Untuk latihan, Arie memilih beberapa
tempat yang aman dan nyaman yaitu di Sirkuit
Brigif Cimahi dan di Sirkuit Indoor X1 Lucky
Square. Syarat untuk mengikuti sekolah balap ini
pun cukup mudah, hanya modal niat dan keinginan
belajar saja. Tetapi jangan lupa, para peserta
diwajibkan memiliki mini bike dan kelengkapan
balap sendiri.
Jadwal latihannya sendiri untuk satu
minggu adalah 3 kali pertemuan. Untuk biaya
latihan satu kali pertemuan dikenakan Rp. 150.000.
Bagi kalian yang ingin mendaftarkan anak, adik
atau bahkan sodara anda yang berbakat
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di bidang ini, lebih baik disalurkan dan dilatih oleh
yang berpengalaman. Berikan wadah bagi bakat si
kecil untuk meraih prestasi, daripada si kecil main
di jalanan membahayakan nyawa.
Whatsapp 081312080934 (Arie)
Instagram @arieocktane

www.destinasibandung.co.id
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Speedtuner

Kini Hadir Dengan Suasana Baru
Penulis : Sheila Azhar

S

peedtuner merupakan salah satu merek asli
Kota Bandung yang sudah dikenal khalayak
Indonesia bahkan hingga mancanegara.
Speedtuner sudah berdiri sejak tahun 2010 dan
kini sudah memiliki 5 Cabang, yaitu di Bandung,
Jakarta, Medan, Semarang dan Yogyakarta. Di
Bandung sendiri Speedtuner memiliki 2 Toko yang
berlokasi di Jln. Taman Cibeunying Selatan No. 33
dan yang terbaru sudah hadir di Jln. Maulana Yusuf
Nomor 2.
Toko kedua dari Speedtuner ini
memberikan suasana baru, dengan desain toko
yang minimalis dan kekinian. Dengan begitu, para
pengunjung lebih merasa nyaman dan membuat
daya tarik tersendiri bagi Speedtuner ini.
Untuk produk yang dijual, Speedtuner

www.destinasibandung.co.id

menyediakan produk dengan desain yang berbau
otomotif mobil. Diantaranya yaitu Kaos, Jaket, Tas,
Sticker, Card Holder, Topi, dan masih banyak lagi.
Untuk harga, kisaran produk Speedtuner berada di
Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 400.000.
Sementara itu untuk Anda yang tidak
sempat belanja offline (langsung ke tempat),
jangan khawatir. Speedtuner menyediakan
Online Store. Kita bisa memesan lewat Tokopedia,
Whatsapp, maupun Line untuk Pembelian Online.
Whatsapp +628155555757
Line @speedtuner
Instagram @speedtuner_indonesia
Website www.speedtuner-indonesia.com
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F ASHION
23 Fashion District 2018

Destinasi Bandung
Penulis : Sheila Azhar

Hadirkan 50 Desainer Terbaik Indonesia

eberhasilan tahun 2017 lalu dalam
menyelenggarakan 23 Fashion District
menjadi acuan bagi pihak penyelenggara
yaitu 23 Paskal Shopping Center dan Indonesian
Fashion Chamber (IFC) untuk kembali menggelar
perhelatan mode terbesar itu di tahun 2018
ini.
Perhelatan tersebut resmi di gelar pada
tanggal 7-9 September 2018 dengan mengusung

K

tema “Forecast Your Future Fashion”.
Seremoni digelar di Main Atrium 23
Paskal Shopping Center pada pukul 16:00 dan
dibuka oleh sambutan M. Satriawan Natsir selaku
General Manager 23 Paskal Shopping Center. Lalu
di sambung dengan parade busana dari desainer
Warnatasku, Deden Siswanto, Runny Soema,
Raegita Zorro, Elly Virgo dan Wilsen Willim.
“23 Fashion District diselenggarakan
untuk mendukung dan menjalin sinergi dengan
pelaku ekonomi kreatif sektor fashion sebagai
upaya pendorong perkembangan fashion di
Indonesia dan diharapkan untuk memperkenalkan
tentang kreatif dan tren yang berlaku dalam
indistri fashion nasional kepada masyarakat luas”
papar M. Satriawan Natsir.
23 Fashion District melibatkan setidaknya

50 Desainer berbakat Indonesia yang sebagian
tergabung dalam organisasi Indonesian Fashion
Chamber. Kategori busana yang ditampilkan yaitu
Avant Garde, Urban, Muslim, dan Evening Wear.
Sebagai ajang mode akbar di Bandung
yang akan digelar setiap tahun, 23 Fashion District
diharapkan dapat memperkuat Kota Bandung
sebagai salah satu pusat belanja dan acuan tren
mode di Indonesia. Untuk menunjang gelaran
fashion show, 23 Fashion District menghadirkan
pop- up market sebagai ruang bagi desainer
dan brand fashion Indonesia untuk memasarkan
keragaman dan keunggulan produknya.

H IBURAN

Konser Terakhir, Boyzone Hibur Fansnya di Trans Hotel Bandung
agi Anda generasi 90-an pasti sudah tidak
asing dengan boyband asal Irlandia yakni
Boyzone. Boyband yang di gawangi oleh
Ronan Keating , Stephen Gately, Keith Duffy, Mikey
Graham dan Shane Linch ini sukses menggelar
konser terakhirnya yang bertajuk “Boyzone 25
Years Farewell Concert” di The Trans Luxury Hotel,
Sabtu (18/8/2018).
Dengan mengenakan pakaian serba
hitam, personel Boyzone muncul ke depan
panggung sambil menyanyikan lagu pertama
mereka, “Picture of You”, yang merupakan
soundtrack film Mr.Bean : The Movie.
Histeria para penonton dari barisan VVIP
hingga tribun festival terus mengelu-elukan
sang idola. Dengan semangat para penonton
menyanyikan lirik demi lirik bersama dengan vokal
dari para personel Boyzone.
Salah satu Vokalis utama Boyzone, Ronan
Keating, terlihat menyapa para penonton. Dalam
pembukaannya dia mengucapkan terimakasih atas
kehadiran para penggemar setia Boyzone dalam

B
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konser terakhir mereka sebelum memutuskan
untuk berkarir masing-masing ini.
“Sudah lama kami ingin ke sini. Kita bisa
bernostalgia setelah 25 tahun. Terima kasih untuk
kehadiran semuanya di sini,”ujarnya.
Kemudian
berturut-turut,
Boyzone
membawakan lagu-lagu mereka yang sukses pada
masanya, seperti “Love Is Hurricane”, “Baby Can I
Hold You”, dan “All That I Need”.
Boyzone juga membawakan lagu recycle
dari grup legendaris Bee Gees yang berjudul
“Words”.
Ditengah -tengah lagu Keith Duffy
bercerita soal perjalanan karir Boyzone hingga
akhirnya memutuskan untuk bubar. Dalam
kesempatan ini, Keith juga mengenang kepergian
salah seorang personel Boyzone, Stephen Gately,
yang telah tutup usia akibat sakit pada tahun 2010
lalu.
“Di sini kami akan mengingat tentang
memori 25 tahun berkarya. Stephen Gately adalah
personel Boyzone sesungguhnya. Saya harap dia
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berada di sini untuk merayakan 25 perjalanan
bersama kami sekarang,”katanya.
Selanjutnya boyzone membawakan lagu
khusus yang dipersembahkan untuk Stephen,
salah satunya adalah lagu “Everyday I Love You”.
Dalam lagu ini bagian vokal Stephen tetap diisi
oleh suara aslinya yang diputar melalui video.
Puncaknya, Boyzone menyayikan lagu
“Love Me For a Reason”, yang disambut oleh
kemeriahan para penonton. Suasana hangat
nan romantis pun kembali terasa saat Boyzone
membawakan lagu yang menjadi top hits pada
tahun 1995 itu.
Setelah membawakan lagu “No Matter
What”, Ronan Keating kemudian menutup konser
dan berterimakasih kepada para penonton yang
hadir. “Terimakasih untuk semuanya. Semoga
saja suatu hari nanti kami bisa kembali lagi ke
Indonesia,” ujarnya.
Setelah sempat terhenti beberapa
menit, Keempat personel Boyzone muncul
kembali di panggung dengan mengenakan batik.
Mereka mempersembahkan lagu terakhir, yang
merupakan single dari Ronan Keating, yakni “Life
Is A Rollercoaster”. Dengan irama yang upbeat,
lagi-lagi membuat penonton ikut bernyanyi sambil
melambaikan tangannya.
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“SEARCHING”Film Rekomendasi Bulan ini yang Penuh Teka Teki

Penulis : Tita Salsabila

A

khir pekan ini pastinya waktu luang anda
sangat cocok di isi dengan refreshing.
Memiliki budget yang tidak begitu besar
membuat anda harus memutar otak agar dapat
refreshing dengan budget yang pas pasan.
Menonton film di bioskop dapat dijadikan pilihan
yang tepat.
Bagi anda yang menyukai film yang penuh
teka teki dan membuat penasaran sangat di
sarankan untuk menonton film Searching yang
tayang di bioskop kesayangan anda. Film yang
di garap dan di tulis oleh Aneesh Chaganty ini di
perankan oleh John Cho yang merupakan actor
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Amerika – Korea sebagai David yang merupakan
suami dari Pamela (Sara Sohn) dan ayah dari
Margot (Michelle La).
Menceritakan sebuah keluarga kecil yang
harmonis. Namun keharmonisan itu berakhir ketika
sang ibu di vonis mengidap penyakit kangker dan
akhirnya harus meninggalkan sang suami serta
anak perempuannya. Setelah kepergian ibunya
mereka hidup seperti biasa hingga akhirnya sang
putri hilang keberadaannya.
Sang ayah yang panik menelpon polisi dan
akhirnya mencari anak sematawayangnya bersama
dektektif. Pencarian sang putri yang penuh misteri
dan teka teki ini mengajak penonton untuk hanyut
dalam penasarannya. Akhir yang tidak di sangka
pun membuat penonton akan tidak menyangka.
Jadi tunggu apa lagi, segera serbu bioskop
kesayangan anda untuk menonton Searching!
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Desain Terbaru Honda Sonic 150R Kini Lebih Ramping dan Ergonomis
Penampilan Honda Sonic 150R dengan stripe terbaru kini semakin
agresif dan menarik perhatian. Agresivitas baru Honda Sonic 150R warna
Aggresso Matte Black didapat dari ubahan stripe bercorak pada bagian
shroud. Begitu juga dengan tipe warna Energetic Red danActivo Black, corak
baru dihadirkan pada shroud serta bagian samping.
Yang menarik, tipe warna Honda Racing Red yang terinspirasi dari
tim balap Astra Honda Racing Team (AHRT), dipertahankan sama dengan
model atau corak sebelumnya. Kombinasi warna merah dan putih masih
menjadi ciri utama.
Dengan penampilan baru ini semakin membanggakan dan membuat
penggunanya semakin percaya diri. Dimensi yang ramping juga membuatnya
lincah saat dikendarai.
Honda Sonic 150R mengaplikasikan desain ramping yang ergonomis,
sesuai postur tubuh remaja Indonesia.
Beragam fitur menarik tertanam seperti lampu depan LED dengan desain
tajam, lampu belakang simple tapi agresif, panel indikator digital dengan
informasi lengkap, hingga setang jepit (clip on steering).
Suspensi monoshock di belakang mendukung kenyamanan dan
kestabilan saat bermanuver. Bagian ini didukung dengan desain pelek
aluminium sporty, ban tubeless depan dan belakang masing-masing
berukuran 70/90-17 dan 80/90-17. Untuk mesinnya, Honda Sonic 150R
dibekali dengan mesin generasi baru 150 cc DOHC 6-percepatan.
Honda Sonic 150R warna Aggresso Matte Black dan Honda Racing
Red dipasarkan dengan harga on the road (OTR) DKI Jakarta Rp 22.650.000.
Sementara itu warna Energetic Red dan Activo Black dipasarkan dengan
harga OTR Rp 22.250.000.

Suzuki All New Satria F150
Kini Hadir dengan 4 Warna Baru
Salah satu motor legendaris keluaran PT Suzuki Indomobil Sales
(SIS) kembali memberikan penyegaran tampilan model hyperunderbone
Suzuki All New Satria F150 dengan warna-warna baru yang lebih berani.
Ada empat warna baru yang dihadirkan, yakni Stronger Red, Aura Yellow,
Titan Black dan Titan Black - Red CW.
Seperti kita ketahui, penggemar Suzuki Satria selalu ingin
tampil beda, dalam artian lebih bergaya dibandingkan teman-teman
pergaulannya yang lain. Karakter konsumen tersebutlah yang membentuk
All New Satria F150 terus berpenampilan muda dan dinamis.
Meskipun dengan tampilan baru, All New Satria F150 tetap
mengedepankan desain yang ramping dan tegas, namun dalam preferensi
kalangan remaja dan generasi muda. Selain itu, performa besar merupakan
ciri khas yang melekat dari sepeda motor ini berkat mesin Double Over
Head Camshaft (DOHC) 150cc, fuel injection dan berpendingin cairan,
memberikan tenaga puncak 13,6 Kw/10000 rpm dan torsi 13,8 N-m/8500
rpm, serta transmisi 6-percepatan.
Dengan tampilan baru ini tidak mengubah penawaran All
New Satria F150 dari harga sebelumnya, yaitu Rp 22.500.000 On The
Road(OTR) Jakarta.

Kawasaki Siapkan Motor Sport Kapasitas 125 CC
Kawasaki brand yang sudah melekat dengan motor sport
akhirnya resmi mengumumkan spesifikasi dari sepeda motor sport
terbarunya yang memiliki kapasitas mesin 125 cc. Motor tersebut
akan hadir dalam dua versi, yakni fairing dan naked.
Dilansir dari Motocyclenews.com, untuk model fairing
mengusung nama Ninja 125, sementara versi naked Z125. Keduanya
akan mengusun mesin satu silinder yang diklaim memiliki tenaga
sebesar 15 tk.
Ninja 125 dan Z125 menggunakan mesin satu silinder.
Informasi penuh akan diresmi diumumkan di Intermot Show, pada 2
Oktober 2018 mendatang di Jerman.
Berdasarkan visual gambar yang ditampilkan, keduanya
tidak berbeda jauh dengan model 250SL dan Z250SL yang telah
dijual di Tanah Air. Modelnya benar-benar dibuat sama, hanya dengan
kubikasi dan tenaga yang lebih rendah.
Kesan sporty pada Ninja 125 diperkuat dari fairing yang
memiliki desain meruncing. Nampak depan seperti menggunakan
model headlamp single. Secara keseluruhan, Ninja mini ini memiliki
dimensi panjang 1.935 mm, lebar 685 mm, dan tinggi 1.075 mm.
Sedangkan untuk Z125, datang dengan dimensi panjang
1.935 mm, lebar 740 mm, dan tinggi 1.015 mm. Sampai saat ini,
keduanya dikabarkan masih dalm proses homologasi sebelum resmi
diluncurkan.
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Mau Jago Main Gitar? gabung ke Fingerstyle Guitar Community BDG
Penulis : Tita Salsabila

ermain gitar sejatinya tidak hanya memetik
senar agar menghasilkan suara. Bermain
gitar dengan teknik teknik tertentu sangat
menyenangkan. Gitar pula menjadikan pemainnya
dapat menghasilkan karya karya seperti pada
Fingerstyle ini.
Fingerstyle merupakan teknik bermain
gitar dengan memetik senarnya menggunakan
ujung jari, kuku, atau pick pada jari.
Fingerstyle merupakan bermain gitar
yang memungkinkan melodi, bas, line, harmonisasi
pengiring, bahkan perkusi dimainkan bersamaan
hanya dengan satu instrumen gitar.
Di Indonesia pun memiliki suatu
komunitas yang mendalami fingerstyle ini yaitu
Indonesian Fingerstyle Guitar Community, dan

B
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memiliki cabang di Bandung dengan nama
Fingerstyle Guitar Community Bandung atau yang
sering di singkat dengan IFGC Regional Bandung.
Berawal dari sebuah grup Facebook yang
selalu membahas tentang gitar solo fingerstyle,
dan ingin memperkenalkan cara bermain yang
tidak membosankan dan akhirnya di bentuk lah
IFGC Bandung ini.
IFGC Bandung ini selalu mengadakan
gathering sebulan sekali pada awal bulan di
Cikapundung Riversport jalan Ir Soekarno no 18 –
19 kota Bandung.
Jadi bagi kamu warga bandung yang
tertarik untuk bergabung dalam fingerstyle aja
bisa kepoin instagram mereka di @bdg_fingerstyle
atau menghubungi Fian di 08981861682
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Canon PowerShot SX740 HS Kamera Saku Cocok Untuk Perjalanan Anda

PT Datascrip sebagai distributor produk pencitraan digital Canon di
Indonesia menghadirkan kamera Canon PowerShot SX740 HS, sebuah kamera
saku yang ringan dan dirancang untuk konsumen yang sering bepergian.
Didukung prosesor DIGIC 8, high-power zoom, penguat auto lighting dan
perekaman video 4K, serta sensor CMOS 20,3 MP ber-ISO tinggi, PowerShot
SX740 HS menghasilkan kualitas gambar memukau sekalipun di kondisi
minim cahaya.
“Di tengah perubahan kebutuhan dalam fotografi gaya hidup dan
cara kita berbagi momen, kamera saku Canon PowerShot SX740 HS yang tipis

siap membawa fotografi sehari-hari Anda ke level yang berbeda. Berbagai
fitur memberikan kenyamanan pengguna dalam berkreasi. Ideal untuk
keluarga, traveller maupun pengguna sosial media yang ingin memotret dan
mengunggah foto dari kamera ke sosial media dengan mudah,” ujar Merry
Harun – Canon Division Director PT Datascrip.
PowerShot SX740 HS merupakan kamera yang tepat untuk
dibawa saat berwisata atau menonton pertunjukan panggung, menjadikan
pemotretan dari jarak jauh mudah dilakukan dan menyenangkan. Kamera ini
memiliki jangkauan lensa zoom 24mm-960mm. Dengan sistem stabilisasi
gambar yang semakin sempurna, Canon PowerShot SX740 HS juga kini andal
untuk memotret di malam hari. Adanya fitur Dual Sensing IS dan sensor
CMOS 20,3 MP berkecepatan ISO tinggi, kamera ini menghasilkan gambar
berkualitas tinggi meskipun dalam kondisi kurang cahaya. Ketika aplikasi
Camera Connect dan Wi-Fi atau Bluetooth diaktifkan, Canon PowerShot
SX740 HS menghadirkan kecanggihan dan kemudahan dalam empat hal
berikut. Pemindahan gambar dari kamera ke smartphone (mode Images
on Camera). Pengambilan gambar lewat kendali dari smartphone (mode
Remote Live View Shooting).
Anda juga dapat juga mengaktifkan aplikasi Camera Connect &
Bluetooth, desain dan antarmuka pada PowerShot SX740 HS memilki desain
antarmuka seperti kamera Canon EOS sehingga akan terasa nyaman dan
mudah digunakan oleh para pengguna yang sudah pernah menggunakan
kamera EOS. Fitur Image Transfer Utility secara otomatis mengirim gambar
dari PowerShot SX740 HS ke komputer dan Cloud. Dengan fungsi auto
back-up, pengguna tak perlu khawatir kehilangan gambar lagi. PT Datascrip
memasarkan PowerShot SX740 HS dengan harga Rp 5.511.000.

Beli Advan i6
Gratis YouTube & Sosmed Setahun
Mau YouTube-an dan akses social media gratis seharian 24 jam
selama satu tahun pakai smartphone fullview yang punya baterai berdaya
besar? Lalu dapat gratis data internet setiap bulan 7 GB atau 84 GB setahun?
Kini telah hadir solusi jitu yang ditawarkan oleh Advan. Setiap pembelian
smartphone Advan i6, kini mendapatkan paket bundling menarik dari Indosat
Ooredoo melalui IM3 Ooredoo, dengan nama “i6 Unlimited”.
Cukup membeli paket bundling i6 Unlimited seharga Rp 1.349.000,
masyarakat Indonesia bakal mendapatkan keuntungan berlimpah. Mulai dari
smartphone Advan i6 yang mengusung layar 5,5 inci fullview rasio 18:9,
baterai 3.300 mAh yang mampu menemani aktivitas hingga 10 jam.
Kemudian, paket IM3 Ooredoo gratis streaming video YouTube 24
jam seharian selama satu tahun. Juga bonus data internet setiap bulan 7 GB
di bulan pertama, dan cukup mengisi pulsa Rp 45 ribu di bulan kedua hingga
bulan ke-12 dari harga normal Rp 70 ribu. Dengan sederet benefit yang
ditawarkan, i6 Unlimited ‘Berani Di6andingkan’.
i6 Unlimited memberikan kebebasan dan kemerdekaan tanpa batas
bagi masyarakat Indonesia. YouTube dan social media gratis seharian alias 24
jam selama satu tahun. Tidak hanya itu. Paket ini pun memberikan bonus pula
data sebesar 84 GB selama 365 hari. Penawaran ini dibanderol Rp 1.349.000.
Untuk gratis social media, aplikasi apa saja yang tidak dikenakan biaya atau
memakan kuota data? Facebook, WhatsApp, Line, Twitter, dan masih banyak
lagi.

Menyaksikan streaming video YouTube kian mengasyikan di layar
5,5 inci. Apalagi sudah Full HD fullview dengan rasio 18:9. Tampilan video
akan penuh dan tak ada lagi bingkai hitam. Rasio layar 18:9 menjadikan
layar lebih tinggi dan luas. Serta tidak ada tombol fisik. Artinya, Advan i6
mudah, dan nyaman dioperasikan satu tangan.
Dukungan baterai 3.300 mAh, menjadikan Advan i6 dapat
menemani aktivitas hingga 10 jam. Jadi, tak perlu khawatir dan kebingungan
mencari colokan listrik atau powerbank.

TV Polytron Bisa Menangkap Siaran dari Luar Negeri
Dunia broadcast atau siaran televisi digital secara free to air (tidak
berbayar) saat ini sedang marak, masing-masing stasiun TV sudah ada yang
memulai bersiaran dalam format digital atau dikenal dengan nama T2, dimana
hasil penerimaan dari format digital akan menampilkan gambar yang lebih
jelas, tanpa bintik, tanpa bayangan dan dengan keluaran suara yang juga
jernih.
Kini Tuner Digital T2 menjadi suatu keharusan. Tapi sayangnya
penerimaan siaran Digital T2 tidak berjalan mulus di setiap kota besar, saat ini
hanya kota Jakarta yang jumlah stasiun yang mengudara secara digital sudah
cukup banyak, sedangkan di kota-kota lainnya boleh di bilang sangat minim.
Demi memberikan kepuasan menonton, Polytron tidak tangungtanggung mengeluarkan produk LED TV, yang tidak hanya Digital T2 saja,
tetapi di tambahkan lagi Digital S2 Tuner (satellite). Sehingga jumlah Tuner
yang ada pada pesawat TV jenis ini dilengkapi dengan tiga jenis tuner, yaitu
Analog Tuner; Digital T2 Tuner dan Digital S2 Tuner atau bisa di bilang dengan
3 in 1 Tuner di dalam satu pesawat LED TV.
Untuk menikmati siaran Digital S2 Tuner (DVB-S2), maka pelanggan
cukup menambahkan piringan parabola dan LNB kabel untuk membantu
penerimaaan siaran. Selain channel lokal dari Indonesia juga ada banyak
channel dari luar negeri yang bisa ditangkap dengan menggunakan perangkat
ini. Misal channel yang berasal dari Asia dan juga channel lain dari seluruh
penjuru dunia, caranya hanya dengan mengarahkan perangkat ke satelit.
Keunggulan lain yang ditawarkan Polytron adalah TV ini dapat
merekam siaran dari stasiun TV manapun dan data tersebut akan di simpan
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di dalam flash memory melalui USB Input.
TV jenis ini juga sudah terkover garansi lima tahun, dimana garansi
tersebut meliputi garansi panel/layar, garansi sparepart/suku cadang,
garansi jasa perbaikan, garansi remote control dan garansi karena petir.
Sebagian besar TV Polytron 3 in 1 Tuner ini juga dilengkapi dengan
remote control universal sehingga pengaturan elektronik lain seperti DVD
player, Home Theater, Audio Hi Fi dapat di kontrol lebih mudah dengan satu
remote. Kecuali untuk ukuran 32 inci.
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3 Tips Sederhana Membentuk Tubuh Ideal ala Yosep Sparko

Penulis : Muhammad Yusup

empunyai tubuh ideal dan proporsional
merupakan impian bagi para laki-laki,
selain sehat serta terhindar dari segala
macam penyakit tidak hanya itu mempunyai tubuh
yang ideal menjadikan kita banyak dikagumi para
wanita, karena terlihat gagah, lebih berani serta
membuat kepercayaan diri bertambah bagi para
laki-laki.
Namun dibalik tubuh yang ideal dan
proporsional banyak kerja keras yang harus dilalui
untuk membangun massa otot serta memerlukan
tenaga ekstra dari biasanya, pergi ke gym selama
berjam-jam dan mengahabiskan waktu dan
tentunya uang yang tidak sedikit.
Bagi anda yang sibuk, karena banyaknya

M

beban pekerjaan namun tetap ingin mempunyai
tubuh yang ideal dan proporsional tanpa harus
pergi gym selama berjam-jam, menghabiskan
waktu, dan uang yang tidak sedikit, kini ada 3 tips
sederhana untuk membuat tubuh ideal anda, serta
bersiaplah anda dikagumi para wanita.
Tips pertama pola makan, aturlah pola
makan anda sebaik mungkin, hindari telat makan,
kurang makan, dan terlalu banyak makan, jika
anda tidak mempedulikan itu maka akan sakit
dan menjadi penyakit serta tubuh yang ideal yang
diimpikan tidak akan didapatkan, semuanya harus
pada porsi yang cukup tidak berlebihan.
Tips kedua pola istirahat, aturlah pola
istirahat anda sebaik mungkin, hindari bergadang
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dan terlalu lelah, serta jangan juga terlalu banyak
istirahat, semuanya harus sesuai dengan takaran
tubuh anda, karena dengan istirahat yang cukup
membuat tubuh anda beregenerasi dengan baik
pula.
Tips ketiga pola olahraga, aturlah pola
olahraga anda sesuai batas kemampuan tubuh anda,
jangan berlebihan karena akan membuat tubuh
kita kaget yang menimbulkan cedera serta tidak
baik bagi tubuh, jangan terlalu sedikit olahraga,
tubuh yang ideal pun tidak akan didapatkan, asal
rutin, dilakukan terus menerus, serta menambah
pola olahraga sedikit demi sedikit, dan konsisten
selama jangka waktu yang lama, tubuh ideal pun
akan didapatkan.
Ketiga tips tersebut harus diterapkan
secara seimbang, jangan ada yang terlalu
berlebihan dalam prosesnya, membentuk tubuh
ideal dan proporsional memang memerlukan
waktu yang lama dan perlu perjuangan, perlu
bertahun-tahun untuk mendapatkannya, jadi
kuatkan tekad dan niat karena itu pilihan, cintai
prosesnya, bukan hasilnya, maka rencana tubuh
ideal bukan menjadi sekedar wacana.

@destinasibandung
@destinasikulinerbandung
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BIRD Hotels & Residences
Gelar Agent Gathering 2018

Dalam rangka mempererat hubungan baik
antara pihak hotel pelanggan, kali ini BIRD Hotels
& Residences menggandeng kerjasama dengan
Neo Awana+ Jogjakarta dan Neo Kuta Jelantik
Bali menyelenggarakan acara besar yaitu AGENT
GATHERING 2018 , pada hari Kamis, 6 September
2018 dimana acara tersebut merupakan acara
tahunan dalam rangka mempererat kerjasama antara
pihak hotel dan travel agent di Jawa Barat khususnya
Bandung dengan memilih lokasi di salah satu property
yang dikelola oleh BIRD Hotels & Residences yaitu
Green Forest Resort & Wedding di Jl. Sersan Bajuri
102 Cihideung Kabupaten Bandung Barat.
Acara ini melibatkan berbagai undangan
dari Travel Agent yang tergabung di ASPPI Jawa Barat,
Asosiasi Member PTLB Jawa Barat, Asosiasi Member
KPJB Jawa Barat, ASTINDO Jawa Barat dengan total
jumlah yang hadir sebanyak 150 orang.
Acara ini selain sebagai ajang silaturahmi
juga untuk mempererat hubungan kerja antara pihak
NEO Group dan BIRD Hotels & Residences sebagai
tuan rumah dengan seluruh travel agent di Bandung.

BPC PHRI Karawang Gelar Gathering Bersama Ekspatriat Jepang

BPC PHRI Karawang, suatu perhimpunan
hotel-hotel dan restoran yang tersebar di
Karawang menggelar acara Weekend Gathering
yang diselenggarakan di Dewi Air Karaoke & Resto
Keluarga. Acara yang turut mengundang hingga 50
ekspatriat Pimpinan asal perusahaan Jepang ini
mendapatkan reaksi sangat luar biasa positifnya.
Seperti yang disampaikan Mr. Shimouchi pada
sambutannya.

Tari Gapura Hyang, Tari Persembahan Khas Kabupaten Bandung Barat

BEKRAF bersama Upnormal
menyelenggarakan Roasting Workshop

Acara yang dimulai mulai pukul 18.00
WIB ini dihari oleh perwakilan berbagai hotel dari
berbagai kategori “bintang”, seperti Resinda Hotel
Karawang, managed by Padma Hotels, PrimeBiz Prime
Plaza Hotels & Resorts, Batiqa, Brits Hotel, Amaris,
Swisbelinn Karawang, Delonix, CitraGrand, Mercure
Hotel dan Akshaya. Tak hanya hotel, berbagai tempat
hiburanpun seperti Karaoke dan SPA juga turut
meramaikan acara tersebut, seperti Dewi Air, Ginza,
Swiss Karaoke, Emerald, Blue Sky, New Dwipa, Aneka
Baru, Holiwood Karaoke, Padii Spa, Orange Spa, Gebz
Spa serta Sierra Spa.
Kemantapan hotel-hotel tersebut untuk
berkontribusi sebagai pendukung pariwisata terlihat
dari lokasi yang dibangun yang strategis, dekatnya
dengan tempat perbelanjaan dan tempat makan,
kenyamanan serta kebersihan kamar hingga keramah
tamahan yang optimal sehingga semakin banyak
ekspatriat yang berkunjung dan tinggal di Karawang
otomatis akan memajukan pendapatan daerah
pemerintah Karawang.

Tari Gapura Hyang, Tari Persembahan
Khas Kabupaten Bandung Barat. Dalam rangka
pemanfaatan kebudayaan pada bidang kesenian
dengan didorong oleh keinginan yang kuat
dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
untuk memiliki sebuah kesenian tradisional
yang dapat dinikmati oleh khalayak umum dan

dalam penyajiannya mampu mengakomodasi
kearifan lokal khas Bandung Barat.
Berangkat dari pemikiran tersebut, pada
Tahun 2017, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Bandung Barat melaksanakan program
kerja bersama Institut Seni dan Budaya Indonesia
(ISBI) Bandung dalam mewujudkan sebuah karya
Seni Tari Persembahan khas Kabupaten Bandung
Barat yang di dalam komposisi gerakan tari dan
pendukungnya mempresentasikan ciri budaya daerah
Kabupaten Bandung Barat yang berjudul Tari Gapura
Hyang yang diperuntukan sebagai pertunjukan acaraacara besar daerah Kabupaten Bandung Barat baik
bersifat lokal maupun nasional.
Pengkreasian Tari Persembahan “Gapura
Hyang” merupakan wujud kongkret komitmen
Pemerintah Daerah dalam kemajuan kebudayaan
daerah Kabupaten Bandung Barat, disamping
memiliki nilai strategis sebagai media promosi seni,
budaya, pariwista dan promosi kekayaan Kabupaten
Bandung Barat secara umum.

Charles Bonar Sirait Berikan Materi Public Speaking di Bandung
Acara ini merupakan satu dari tiga rangkaian
acara Indonesia Coffee Promotion 2018. Bersama
Guest Roaster, Taylor Oliver Dinsmore , dari Cave
Painter Roastery Portland, Beliau menjelaskan tentang
bagaimana proses international standard roasting
Diselenggarakan langsung di Upnormal Coffee
Roasters, Paberik Kopi, jalan Cihampelas No. 96 Bandung,
acara ini dihadiri oleh 20 peserta umum. Dimulai tepat
puku 17.00, peserta diberikan pemaparan mengenai
internasional standard roasting, seperti variable yang
akan mempengaruhi proses roasting, yaitu temperature,
gas/heat settings, fan & airflow, time, dropp temperature,
temperature and humidity present in environment dan
coffee.
Melalui rangkaian acara Indonesia Coffee
Promotion 2018 yang dimulai sejak tanggal 9 September
ini, akan diselenggarakan di beberapa kota Indonesia, yaitu
Jakarta, Bandung dan Jambi. Dengan terselenggaranya
acara ini, BEKRAF ingin memperkenalkan secara langsung
keanekaragaman kopi Indonesia kepada dunia melalui
perwakilan ahli kopi dari luar negeri. Acara ini dapat
menjadi langkah konkret pemerintah membantu pasar
kopi di Indonesia.

Kemampuan
berkomunikasi
dalam
organisasi bisnis merupakan salah satu elemen
terpenting dalam menunjang karir seseorang.
Dengan komunikasi yang berjalan lancar
peroduktivitas perusahaan secara linier akan

meningkat dan kesuksesan semakin mudah di raih.
Namun pada kenyataannya tidak semua orang yang
bekerja di sebuah perusahaan memiliki kemampuan
untuk berkomunikasi. Atas latar belakang itu
Persona Learning bekerjasama dengan dengan The
Luxton Hotel Bandung menggelar “1 Day Executive
Workshop -Communications Skill in Workplace with
Charles Bonar Sirait” yang akan dilaksanakan pada,
Kamis (20/9/2018) di Luxton Hotel Bandung, jalan
Ir.H Djuanda ( Dago) Bandung.
Charles
mengatakan
komunikasi
merupakan hal yang penting dalam berbisnis.
Tidak tersampaikannya pesan dari pemberi kepada
penerima dengan baik bisa berdampak pada peluang
bisnis dan kerja sama, terjadinya perubahan ke arah
negatif dan penurunan inovasi.
Menurutnya, seluruh organisasi bisnis
memerlukan sumber daya manusia yang menguasai
kemampuan komunikasi yang lancar sehingga
produktivitas perusahaan akan meningkat dan target
tercapai.

Telkomsel Rilis Kartu Perdana simPATI Tourist Wonderful Indonesia
Dalam
rangka
mewujudkan
kerjasama dengan Kementerian Pariwisata
Republik Indonesia (Kemenpar) sebagai
official partner ‘Wonderful Indonesia’,
Telkomsel kini mewujudkan dukungannya
bagi sektor pariwisata Indonesia dengan
meluncurkan kartu perdana khusus ‘simPATI
Tourist Wonderful Indonesia’. Kartu perdana
ini memiliki desain khusus dan memiliki
spesifikasi layanan yang disesuaikan dengan
kebutuhan wisatawan mancanegara.
‘SimPATI
Tourist
Wonderful
Indonesia’
memiliki
11
desain
eksklusif
sesuai
dengan
11

22 Destinasi Bandung

Edisi September 2018

destinasi wisata di Indonesia. Kartu
perdana ini bisa didapatkan pada mitra
pariwisata nasional yang berhubungan
dengan wisatawan mancanegara, dengan
harga Rp 100.000 yang berisi 10 GB kuota
internet, 300 menit layanan suara serta 300
SMS yang dapat digunakan antar operator
internasional maupun domestik dengan
masa berlaku selama 14 hari. Dengan
menggunakan simPATI edisi spesial ini,
wisatawan juga dapat melakukan pembelian
ulang paket yang tersedia dengan harga Rp
50.000 hingga Rp 100.000 melalui aplikasi
MyTelkomsel maupun menu akses *363#.
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