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Selesai Direnovasi,
Jembatan Kuning Pasar
Ahpoong Sentul City
Diresmikan
JEMBATAN Kuning yang berada di areal
Pasar Ahpoong Sentul City telah selesai di
renovasi. Peresmian jembatan yang
selama dua bulan di renovasi itu di
laksanakan Rabu (13/7) lalu.
Peresmian kembali jembatan kuning ini
dihadiri oleh Komisaris, direksi beserta
manajemen Pasar Ahpoong Sentul City
dan PT Sentul Tbk.
Dalam acara peresmian ini dilakukan doa
bersama hingga proses pengguntingan
pita dan pemotongan tumpeng.
baca selengkapnya ...

Griyo Kerang: Restoran
Seafood Terfavorit di Sentul
Bogor
GRIYO Kerang merupakan restoran seafood
kiloan yang cukup populer bagi warga Bogor dan
telah berdiri selama 6 tahun. Saat ini Griyo Kerang
sudah memiliki 2 cabang yaitu di Pekansari dan
Sentul Nirwana. Restoran yang menyediakan
olahan seafood segar ini membuka cabang di
Sentul City sejak 2021 Desember lalu.
Buat kalian pencinta olahan seafood, yang ingin
berkunjung kalian bisa langsung datang ke
cabang Sentul City. Griyo Kerang cabang Sentul
City ini berada di Ruko Jungle Land, Blok C 3A No.
29, Babakan Madang, Bogor. Agar lebih jelasnya
baca selengkapnya ...
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Umbi Tea & Coffee Bar:
Cafenya Pecinta Kue
HARI-HARI menatap layar komputer dengan suasana
yang gitu-gitu saja pastinya sangat menjenuhkan,
ingin rasanya pergi ke tempat yang tenang dan
nyaman untuk merehatkan diri sejenak. Tetapi tenang
saja, sekarang tidak usah repot pergi jauh-jauh ke
Puncak hanya untuk menikmati udara segar.
Kini kalian bisa mengunjungin kawasan Sentul, karena
Sentul sudah menjadi pilihan kedua untuk dijadikan
sebagai salah satu tujuan favorit orang-orang untuk
berakhir pekan. Dengan akses yang mudah dan
banyaknya destinasi wisata menjadikan Sentul ramai
di kala weekend. Selain itu, Sentul juga memiliki
banyak kafe mulai dari tempat kopi, sampai ke
makanan-makanan unik. Salah satunya yaitu Umbi Tea
& Cofee Bar.
Umbi Tea & Coffee Bar adalah sebuah kafe yang
terletak tepat di sebelah Aeon Mall Sentul City,
lokasinya memang agak tersembunyi karena berada di
baca selengkapnya ...

All Variant Ramen 25 ribu di Sentul? Yuk Serbu
BUAT kalian yang tinggal di
kawasan Bogor dan
pencinta 25 Jigo Ramen,
gak usah khawatir lagi
untuk makan Jigo Ramen
jauh-jauh. Karena, Jigo
Ramen sudah hadir di
AEON Mall Sentul City
dengan berbagai macam
menu ramen andalannya
yang lezat.

yang bertempat di lantai
Ground Floor (dekat Aeon
Market).

Jigo Ramen merupakan
salah satu makanan favorit
bagi warga Sentul dan
sekitarnya selain rasanya
yang lezat namun juga
harganya yang cukup
te r j a n g k a u . J i g o R a m e n
memiliki menu mie kuah dan
J i g o R a m e n m e m b u k a mie goreng yang memiliki
cabangnya yang kesekian rasa gurih yang sebenarnya
ini pada 25 Maret 2022 lalu, berasal dari China, namun

sangat populer di
Jepang. Hal ini karena di
Negara Jepang, mie
menjadi salah satu
makanan pokok kedua
setelah nasi. Perpaduan
mie dengan kuah
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bercita rasa gurih akan
membuat perut kalian
seketika hangat. Apalagi
dengan adanya topping
sayuran dan beberapa
jenis daging.
baca selengkapnya ...
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Sering Merasa Galau? Yuk Simak
5 Tips Hidup dengan Lebih Tenang
DALAM kehidupan ini tak menutup kemungkinan banyak
hal yang membuat kita terkadang merasa sedih, marah
ataupun kecewa akan sebuah keadaan, hal itu bahkan
cenderung membuat kita menjadi lebih mudah gusar
ataupun cemas dalam menjalani hidup. Keadaan mudah
cemas dan khawatir tentunya akan mempengaruhi rasa
ketenangan yang ada di dalam diri seseorang, dan akan
menghambat berbagai hal di dalam kehidupan. Tentunya
hal ini bukan menjadi masalah yang dapat disepelekan
lagi, melainkan harus bisa kita minimalisir dengan hal-hal
yang positif.
Beberapa orang banyak merasa bahwa setiap masalah
yang dihadapi hanya berasal dari faktor eksternal atau
baca selengkapnya ...

Highlanders Café Sentul Jadi Incaran
Ngopi Cantik dengan View Alam
Pegunungan
REFRESHING memang menjadi sebuah kebutuhan bagi
banyak orang yang memiliki jadwal rutinitas padat setiap
harinya, tak heran banyak dari mereka yang cenderung
memilih untuk berlibur ke tempat wisata alam untuk
merelaksasi pikirannya sejenak. Bahkan tak hanya
tempat wisata alam yang ramai dikunjungi oleh
masyarakat, melainkan café dan restoran yang juga jadi
incaran baru untuk sekedar makan sambil menikmati
view alam yang membentang indah.
Sentul menjadi salah satu tempat yang dirasa tepat
untuk healing dan berlibur, selain dinilai lengkap tempat
ini juga memiliki banyak pilihan wisata alam serta café
atau restoran yang menyajikan pemandangan alam.
Ngopi dan makan sambil menikmati pemandangan
bukit dan udara yang sejuk mungkin bisa menjadi salah
satu ide terbaik untuk kalian yang ingin merelaksasi

Melepas Penat di Highlanders Cafe
pikiran sejenak dari rutinitas sehari-hari.
Highlinders Café Sentul salah satu pilihan yang
bisa menjawab keinginan kalian, tempat ini
tentunya bisa memberikan suasana pesona alam
yang menawan bagi para pengunjung, tak hanya
itu Highlanders Café tentunya juga sangat cocok
untuk kalian yang ingin melepas penat dan bosan
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dengan suasana perkotaan.
Walaupun terbilang masih
baru, Highlander akhir-akhir
ini ramai dikunjungi karena
viral di media sosial karena
pemandangan dan design
baca selengkapnya ...
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