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Terletak di kawasan bukit Sentul, HARRIS Hotel 

Sentul City-Bogor yang memiliki 160 kamar ini 

menawarkan paket buka puasa seperti ‘All You 

Can Eat Iftar Buffet’ di bandrol dengan harga 

IDR 150.000 net/orang, tamu sudah bisa 

menikmati sajian buka puasa yang lengkap.

SENTUL – Menyambut Bulan Suci Ramadhan, 

HARRIS Hotel  Sentul  City-Bogor telah 

menyiapkan paket berbuka puasa yang 

menarik yang bisa dinikmati untuk Anda 

bersama rekan dan keluarga.

Menyediakan berbagai aneka pilihan makanan 

Nusantara khas Indonesia, HARRIS Cafe dari 

HARRIS Hotel  Sentul  City  Bogor  juga 

melengkapi paket buka puasa dengan takjil 

serta menu tradisional Indonesia untuk tamu 

yang ingin berbuka puasa.

Ramadan Ceria di Harris 
Hotel Sentul City Bogor

Dengan angsuran Rp. 250 ribu per hari untuk tipe mobil all new Innova, kemudian angsuran Rp. 200 

ribu per hari untuk tipe all new Rush GR dan angsuran hanya Rp. 170 ribu per hari tipe all new Avanza 

Sebab, mobil Toyota dapat menjadi pilihan mobil baru dengan harga promo seperti mobil tipe all new 

Innova, all new Rush GR dan all new Avanza TSS.

SENTUL - Sambut lebaran akbar, Dealer Toyota Citeureup yang berada di Jalan Mayor Oking No.19 

Cibinong-Citeureup, Kabupaten Bogor, kembali menghadirkan harga promo special di pasar bersih 

Sentul City. Sabtu 9 April 2022.

Acara tersebut serentak dilakukan di 157 titik wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah 

dan Yogyakarta.

Khusus pembelian di event Test Drive pasar bersih Sentul City ini, konsumen bisa test Drive Avanza, 

Veloz dan Raize. Dan konsumen mendapatkan free check up Toyota (14 Item) seperti cek fan belt, cek 

radiator, cek minyak rem, cek oli mesin, cek minyak kopling, cek pedal kopling, cek kondisi ban, cek 

kondisi ACCU.

Kemudian free cek pedal rem dan parkir, cek power steering, cek klakson, pintu dan Wiper, cek 

pelumasan pintu dan power window, cek radiator dan cek minyak rem.

Tak hanya itu, Dealer Toyota Citeureup juga meberikan diskon untuk konsumen yang membeli pada 

event ini bisa mendapatkan special lucky DIP seperti Car Air Purifier, E-money, Sepeda, Rice Cooker 

dan Blender.

baca selengkapnya ...
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baca selengkapnya ...

Dealer Toyota Citeureup Berikan Promo 
Menarik di Pasar Sentul City
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Berbagai Spot Menarik di 

IKEA Sentul City
SENTUL - IKEA merupakan toko furniture asal Swedia 

yang menghadirkan banyak pilihan ruangan untuk 

membantu para konsumennya menata rumah 

mereka dan menjual sekitar 7 ribu pilihan items diatas 

lahan seluas 15.345 meter persegi. Walaupun menjadi 

cabang kedua, dan memiliki luas bangunan yang 

cenderung lebih kecil dibandingkan cabang pertama, 

IKEA Sentul City tetap menghadirkan berbagai 

macam pilihan ruangan dan items untuk para 

konsumen setianya.

Selain perbedaan luas lahan, peletakan bagian 

restoran di IKEA Sentul City juga bisa kalian temukan 

tepat di lantai 1, dimana menu-menu yang disajikan 

sama seperti cabang lainnya yakni, signature dish 

IKEA, dan berbagai macam makanan local lainnya 

seperti siomay dan pempek, selain itu yang tidak kalah 

menarik adalah ice cream IKEA yang juga menjadi 

salah satu hal yang selalu diincar oleh banyak 

konsumen karena harganya yang terjangkau.

baca selengkapnya ...

Mau Belanja Nyaman Untuk Kebutuhan Bulan Ramadan ? 

Yuk Datang ke Pasar Sentul City
SENTUL - Bulan Ramadhan selalu 

identik dengan kemeriahannya 

dari mulai sahur sampai ibadah 

sholat tarawih pun menjadi 

kesempatan bagi umat muslim 

untuk merayakannya.  Salah 

s a t u n y a  a d a l a h  d e n g a n 

pemil ihan menu sahur dan 

berbuka yang selalu menjadi hal 

yang tak kalah penting untuk 

diperhatikan saat  bulan puasa, 

menu yang beragam dan bergizi 

pun menjadi salah satu poin yang 

p e r l u  k i t a  p e rh a t i ka n  s a a t 

memilih menu sahur. 

Untuk melengkapi hal tersebut 

S e l a i n  m e m e rh a t i ka n  te m pa t 

berbelanja, kita juga harus memilih 

tentunya kita harus memerhatikan 

banyak hal, dimana kualitas dari 

bahan-bahan makanan yang akan 

diolah menjadi sesuatu yang sangat 

penting untuk  dilakukan. Salah 

satunya dengan memilih tempat 

berbelanja yang menyediakan 

bahan-bahan masakan dengan 

kualitas kebersihan dan kondisi yang 

terbilang baik, karena hal ini sangat 

berpengaruh bagi hasil makanan 

yang nantinya akan kita olah. 

Melengkapi Kebutuhan Anda

tempat mana yang dapat 

menyediakan banyak pilihan 

untuk melengkapi berbagai 

jenis makanan yang akan kita 

buat. Karena itu tentunya kita 

harus pintar-pintar memilih 

dimana tempat yang dapat 

memenuhi segala kebutuhan 

yang kita perlukan saat bulan 

R a m a d h a n ,  b a i k  u n t u k 

kebutuhan sayur-sayuran, 

daging, ikan, buah-buahan, 

sampai rempah-rempah 

yang akan kita butuhkan 

untuk memasak.

baca selengkapnya ...

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/berbagai-spot-menarik-di-ikea-sentul-city
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Buka Puasa Bersama 

Minuman Kokumi, Hanya 

Rp 5.000

Promo buka puasa di Kokumi bisa didapatkan setiap 

pembelian menu Lemonade Series ukuran Large 

selama bulan Ramadhan 2022, setelah itu kalian 

dapat membeli menu minuman Kokumi lainnya yaitu 

Okinawa Brown Sugar Big Boba hanya dengan harga 

Rp 5.000 dan untuk Online Delivery seharga Rp 15.000.

Dengan mengambil tema “Bukber Bareng Kokumi”, 

Kokumi menyediakan beberapa minuman manis dan 

segar yang cocok untuk buka puasa.

SENTUL – Kokumi lokal brand minuman Indonesia 

sedang menawarkan promo buka puasa selama 

Ramadhan 2022.

baca selengkapnya ...

Tips Menjaga Kesehatan di Bulan 

Ramadan
SENTUL  –  B u l a n  Ra m a d h a n 

merupakan bulan suci bagi umat 

islam di seluruh dunia, dan salah 

satunya di  Indonesia.  Sudah 

hampir dua tahun ini, Umat Islam 

masih harus menjalankan ibadah 

puasa ditengah masa pandemi 

Covid-19. Kekhawatiran masyarakat 

terhadap penularan virus ini terjadi 

karena saat berpuasa imun dalam 

tubuh seseorang berkurang. Hal ini 

y a n g  d a p a t  m e n j a d i  t u b u h 

s e s e o ra n g  r e n t a n  te r h a d a p 

penularan virus Covid-19. Maka dari 

itu, menjaga kesehatan di saat 

Bulan suci Ramadhan menjadi 

s a l a h  s a t u  h a l  y a n g  p e r l u 

diperhatikan. 

2 .  Konsumsi Makanan Bergizi 

Tentunya tubuh kita membutuhkan 

Berikut  beberapa t ips  untuk 

menjaga kesehatan saat Bulan 

Ramadhan agar tubuh tetap sehat 

dan kuat dalam menjalankan 

ibadah puasa dan terhindar dari 

paparan virus Covid-19. 

1 .  Hindari  Makanan Berlemak 

Makanan yang mengandung lemak 

tinggi dan gula akan mudah diserap 

oleh tubuh kita sehingga rasa lapar 

dapat lebih mudah terasa. Maka dari 

itu lebih baik kurangi makan 

makanan yang mengandung 

lemak tinggi dan gula saat sahur. 

Konsumsi Makanan  Dengan Gizi Seimbang

gizi seimbang selama bulan 

puasa. Pastikan saat berbuka 

a t a u  s a h u r  t u b u h  k i t a 

mengkonsumsi makanan 

y a n g  m e n g a n d u n g  g i z i 

seimbang seperti protein, 

karbohidrat, dan juga serat, 

agar tubuh kita tetap sehat 

dan kuat selama menjalankan 

ibadah puasa. 

3. Memenuhi Cairan Tubuh 

Cairan sangat penting untuk 

tubuh kita ,  karena saat 

kekurangan cairan tubuh 

lebih mudah merasakan 

dehidrasi. Maka dari itu, 

penuhi cairan tubuh kita 

dengan minum 8 gelas per 

hari saat berbuka puasa 

hingga sahur. 

.4. Konsumsi Vitamin Selain 

cairan, salah satu cara menjaga 

kekebalan imun tubuh agar 

tetap sehat dan ternutrisi saat 

berpuasa

baca selengkapnya ...

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/buka-puasa-bersama-minuman-kokumi-hanya-rp-5000
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