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WISATA alam selalu menjadi favorit bagi 

banyak orang termasuk warga ibu kota, 

tak jarang kebanyakan dari mereka rela 

menempuh jarak jauh untuk dapat 

menikmati indahnya pemandangan 

alam yang bisa memanjakan mata. 

Namun kali ini masyarakat khususnya 

yang berada di kawasan Jabodetabek tak 

perlu lagi khawatir, pasalnya Sentul City 

telah menyajikan banyak pilihan wisata 

mulai dari taman hiburan sampai dengan 

segudang pilihan wisata alam. Bukit 

Bidadari Sentul Forest Club adalah salah 

satu pilihan wisata alam yang bisa jadi 

Bukit Bidadari Jadi 
Incaran Wisata Baru 
di Sentul!

Berwisata off-road dengan mobil legendaris dari 

Willys di jalur perjalanan yang terjal, berliku, dan 

siap memacu adrenalin salah satu yang patut 

dicoba.

SUDAH memutuskan ke mana akan habiskan 

liburan akhir pekan ini? kalau belum mungkin 

wisata ini cocok untuk dinikmati di Sentul Bogor, 

Jawa Barat.

Untuk menjajal wisata anti-mainstream ini, salah 

satu yang menawarkan paketnya adalah 

penyedia jasa ‘Kaki-Kaki Langit Off Road 

baca selengkapnya ...
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baca selengkapnya ...

Jelajah Sentul Bersama 
Kaki-Kaki Langit Off 
Road Adventure

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/bukit-bidadari-jadi-incaran-wisata-baru-di-sentul
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/jelajah-sentul-bersama-kaki-kaki-langit-road-adventure
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Nikmati Kuliner Khas Timur 

Tengah, Western, dan India 

Hanya di GH Corner

KEBANYAKAN orang menganggap Pasar Sentul City 

hanyalah tempat yang menyediakan bahan -bahan 

kebutuhan pokok, namun siapa sangka bahwa 

dikawasan Pasar Sentul City juga banyak tempat 

makan yang bisa jadi pilihan para pengunjung untuk 

makan pagi, siang, ataupun malam. Dari mulai bubur, 

lontong sayur, bakso, sampai dengan makanan khas 

Timur Tengah juga tersedia di Pasar Sentul City. Salah 

satunya adalah GH Corner, restoran yang menyediakan 

banyak pilihan menu makanan dan minuman khas 

Timur Tengah, India dan western dalam satutempat.

GH Corner sendiri memiliki 16 cabang yang tersebar di 

Indonesia, salah satunya ada di Pasar Sentul City yang 

sudah berdiri sejak tahun 2016. Untuk kalian yang ingin 

berkunjung GH Corner mulai buka dari jam 7 pagi 

sampai jam 9 malam, namun untuk hari Jum’at GH 

Corner tutup sementara dari jam 11 siang sampai jam 1 

siang.  Beberapa menu makanan khas Timur Tengah 

yang tersedia antara lain  seperti Nasi Kebuli Kambing, 

baca selengkapnya ...

Kelelahan Berujung Burn Out, Berikut Tips 

Mengatasi Burn Out!

A K T I F I T A S  s e h a r i - h a r i 

terkadang membuat diri kita 

kerap merasa jenuh,  baik 

karena rutinitas pekerjaan, 

sekolah, ataupun aktifitas 

lainnya, hal ini membuat diri 

kita cenderung merasakan 

stress. Burn Out merupakan 

salah satu dampak dari rasa 

stress yang berkelanjutan, 

d i m a n a  b u r n  o u t  p a d a 

dasarnya  adalah keadaan 

kelelahan emosional, fisik, dan 

Keadaan atau kondisi burn 

out bisa terjadi apabila kita 

mulai merasa tidak 

disebabkan oleh stres 

b e r l e b i h a n  d a n 

berkepanjangan akibat 

pekerjaan. Hal ini tentunya 

perlu menjadi perhatian 

khusus bagi kita agar tidak 

terkena resiko yang lebih 

m e m b a h a y a k a n  b a g i 

kesehatan mental kita. 

Penurunan Tingkat Produktifitas

mampu dan terkuras 

s e c a r a  e m o s i o n a l 

d e n g a n  a p a  y a n g 

sedang kita kerjakan, 

karena itu produktifitas 

kita otomatis akan 

menurun dan berujung 

pada rasa keputus asaan. 

Hal ini tentunya akan 

berdampak pada segala 

s i s i  d a r i  k e h i d u p a n 

seseorang mulai dari segi 

baca selengkapnya ...

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/makan-makanan-khas-timur-tengah-western-dan-india-di-satu-tempat-sekaligus
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/kelelahan-berujung-burn-out-berikut-tips-mengatasi-burn-out
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Terjebak Toxic Productivity? 

Inilah 4 Tandanya
TOXIC Productivity merupakan masyarakat yang sangat 

gila dalam kerja atau mereka yang suka meraih sebuah 

mimpi yang kadang tak real ist is .  Kebiasaan ini 

mengarahkan pada orang untuk mengerahkan segala 

tenaganya untuk mencapai kesuksesan. Sayangnya, tidak 

semua yang ada di dalam pandangan ini bisa dibenarkan.

Bekerja keras karena keinginan dan kebutuhan mungkin 

akan membuat kalian lebih semangat. Namun, hal yang 

memaksa untuk terus-menerus bekerja sampai tidak 

mementingkan hal lain yang menjadi “racun” dalam 

kehidupan. Jika dibiarkan, malah akan berisiko mengalami 

masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental. 

Berikut 5 tanda bahwa kalian terjebak dalam toxic 

baca selengkapnya ...

Three Uncles: Kuliner 

Khas Hong Kong di Sentul

SAHABAT Sentul City sudah bosan mampir ke kedai 

kopi? Coba kuliner khas Hong Kong di Three Uncles, 

yuk! Three Uncles ini merupakan restoran yang 

menyajikan Chinese Food, tetapi buat kalian yang 

muslim tak usah khawatir karena resto ini terjamin 

kehalalannya. Kalau kalian penggemar berat 

dimsum dan noodles, pasti akan puas dengan 

beragam pilihan dimsum dan noodles yang 

tersedia di restoran ini.

Selain dimsum, tentunya nggak lengkap mampir ke 

restoran Hong Kong tanpa icip bubur khasnya 

dengan berbagai pilihan topping menarik seperti 

cha siu, telur, cakwe, ikan stim, dan lain sebagainya. 

Pasti puas banget dengan berbagai pilihan 

makanannya, deh.

Menyajikan Aneka Makanan Enak

Restoran Three Uncles yang ada di Taman 

Budaya, Sentul City,  tak hanya fokus 

menyajikan dim sum saja. Melainkan aneka 

makanan enak dari mie, nasi goreng, ikan 

kukus, ayam kukus, tumisan sayuran, udang 

goreng, tofu ala kanton, minuman dingin, jus, 

kopi, hingga tumisan daging seperti General 

Wong's Chicken yang 

krispi, manis gurih dan 

enak.

baca selengkapnya ...

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/terjebak-toxic-productivity-inilah-4-tandanya
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/three-uncles-kuliner-khas-hong-kong-di-sentul
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