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Sentul City Luncurkan
Hunian Baru Dengan
Pemandangan Gunung
Pancar, Harga Mulai
Rp 650 Juta!
PT SENTUL CITY TBK (Sentul City)
akan meluncurkan landed
residential baru yang diberi nama
“Spring Valley”, lokasinya berada
di bawah kaki gunung Pancar di
kawasan Sentul City, Kabupaten
Bogor. Selain lokasi yang
strategis, keindahan alam di
s e k i t a r n y a m e n j a d i
keistimewaan yang bisa

didapatkan oleh penghuni Spring Valley tersebut.
Dengan konsep Scandinavian Minimalism Design,
produk rumah yang ditawarkan memilki beragam
tipe mulai dari Tipe A (66/34) Flat , Tipe B(72/37) Flat,
Tipe C (81/50) Upslope, Tipe D Flat (98/56), Tipe E
(108.5/65) Upslope, dan Tipe F (126/75) Flat yang
dibandrol mulai dari harga Rp 650 juta diluar PPN.
Di dalam Spring Valley terdapat fasilitas berupa
Children Playground, Yoga Area, dan Reﬂexology
Park.
Kenyamanan tentunya tak hanya dapat dirasakan
di dalam area Spring Valley, karena kawasan Sentul
City memiliki beragam fasilitas publik lengkap
lainnya serta kemudahan akses yang dapat
membuat penghuni semakin betah, diantaranya
adalah IKEA, Aeon Mall, Sentul Highlands Golf Club,
Masjid Andalusia, Sentul International Convention
Center (SICC), Telaga Kuring, Ah Poong, Rumah
Sakit EMC, Taman Budaya, The Grill House, Pasar
baca selengkapnya ...
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Sentul City Kolaborasi
dengan Unit Transfusi Darah
PMI Kabupaten Bogor Gelar
Donor Darah
PT SENTUL CITY TBK (Sentul City)
bekerja sama dengan Unit Trasfusi
Darah (UTD) PMI Kabupaten Bogor
menggelar kegiatan donor darah.
Kegiatan donor darah yang bertempat
di Function Hall Tower B Sentul Tower
Apartemen dimulai sejak pukul 09.0013.00 WIB, pada Kamis (18/10/2022).
K r i s n a , t i m Co r p o ra te S o c i a l
Responsibility Sentul City
mengatakan kegiatan donor darah ini
baca selengkapnya ...

Mengapa Harus Memiliki Rumah
Sendiri? Ini Alasannya!
ALASAN memiliki rumah bukan saja sebagai
tempat tinggal, tapi juga bisa sebagai aset
pribadi. Hal itu karena rumah bisa menjadi aset
paling berharga yang dimiliki oleh seseorang,
karena nilainya yang terus meningkat seiring
berjalannya waktu.
Dilansir dari kompas.com, Perencana Keuangan
OneShildt Financial Planning, Lusiana
Darmawan mengatakan, ada sejumlah alasan
untuk memiliki rumah sendiri.
1. Investasi
Lusiana menyebutkan, rumah bisa menjadi aset
investasi yang menguntungkan. Rumah dapat
dijual kembali jika ada kenaikan
dibanding harga beli. Atau bisa menjadi
sumber pendapatan tetap jika
disewakan.
2. Jaminan pinjaman
Selain itu, dengan memiliki rumah juga
dapat dijadikan jaminan untuk
baca selengkapnya ...
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SGC Gelar Bersih-Bersih
Lingkungan
BADAN Pengelola Kawasan Kota Mandiri
Sentul City, PT Sukaputra Graha Cemerlang
m e l a k u k a n ke g i a t a n b e r s i h - b e r s i h
lingkungan di jalan Babakan Madang
Gardu PLN, belakang Victoria, pada hari
Kamis (13/10/2022).
Menurut estate ofﬁcer PT Sukaputra Graha
Cemerlang, Jumarni mengatakan bahwa
kegiatan bersih-bersih yang dilakukan
merupakan kegiatan kepedulian terhadap
baca selengkapnya ...

The Best Hallowen Costumes
Akan Digelar di Bertu Cafe
29 Oktober 2022
HALLOWEN merupakan arti dari All Hallows
'Eve yang selalu dirayakan pada malam
sebelum All Saints 31 Oktober. Perayaan
tersebut merupakan tanda hari dari pesta
Kristen Barat All Saints untuk memulai musim
Allhallowtide yang berlangsung selama tiga
hari.
Dalam memeriahkan hari peringatan tersebut,
Ber tu Cafe menggelar acara “ The best
Hallowen Customes” yang akan dilaksanakan
pada tanggal 29 Oktober 2022 bertempat di
Bertu Cafe Pasar Sentul City, dimulai dari pukul
19.00 – 20.00 WIB.

Acara ini pun terbuka untuk umum, dapat diikuti
oleh berbagai kalangan mulai dari remaja hingga
dewasa. Para peserta hanya perlu datang
mengenakan pakaian bertema “Hallowen”.
Tentunya Bertu Cafe telah menyiapkan “reward”
menarik yang akan diberikan kepada 3 peserta
yang mengenakan pakaian terbaik.
baca selengkapnya ...
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Peringati Hari Sumpah Pemuda,
Ahpoong Sentul City Adakan
Donor Darah
KEGIATAN donor darah merupakan kegiatan positif
sebagai wujud kepedulian terhadap sesama karena
setetes darah yang diberikan akan sangat berarti
bagi kehidupan orang lain. Donor darah tidak hanya
bermanfaat untuk orang yang membutuhkan
t ra n s f u s i d a ra h , d o n o r d a ra h j u g a s a n g a t
bermanfaat bagi pendonor, yaitu bermanfaat untuk
menjaga kesehatan jantung, meningkatkan
produksi sel darah merah, dan untuk mendeteksi
penyakit serius. Selain itu, akibat Covid-19
pergerakan orang - orang juga menjadi terbatas
yang berdampak terhadap penurunan jumlah
baca selengkapnya ...

Rayakan Hari Ulang Tahun, AEON Mall
Sentul Gelar Festival Bertajuk 1st
Anniversary Matsuri
DALAM rangka memperingati hari ulang
tahun, AEON Mall Sentul City menggelar acara
menarik yakni festival musim gugur ala
Jepang yang bertajuk 1st Anniversary Matsuri.
acara ini sudah berlangsung sejak tanggal 21
Oktober lalu, dan akan berakhir pada 30
Oktober mendatang. Diketahui tema Jepang
sendiri di ambil karena banyak hal menarik
yang dimiliki negara tersebut. Baik dari baju
t ra d i s i o n a l n ya , b u d a ya n ya m a u p u n
musimnya. Festival musim gugur ala Jepang
sendiri digelar di Canal Stage, Ground Floor.
Dalam acara ini pengunjung akan dimanjakan

dengan beragam acara menarik. Mulai dari Cosplay Competition, Idol Performance,
Japanese Culture Workshop and Exhibition seperti Onigiri Workshop, Origami Workshop,
dan lain sebagainya. Terkait gelaran ini, manager AEON Mall Sentul City, Bayu Tunggul Aji
berharap AEON Mall Sentul City bisa memberikan pengalaman mengenai budaya Jepang
yang menarik kepada seluruh pengunjung. Selain itu, pengunjung diharapkan
mendapatkan pengalaman menarik seputar budaya Jepang tanpa harus jauh-jauh pergi
ke Jepang.
baca selengkapnya ...
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Lebih Untung Mana, Beli
Rumah dengan KPR atau
Tunai?
SEBAGAI manusia, rumah adalah salah
satu kebutuhan pokok yang harus dimilki.
Namun, untuk memilih dan membeli
rumah tentu bukan menjadi perkara yang
mudah. Sebelum membeli sebuah rumah,
ada banyak hal yang harus
diper timbangkan terlebih dahulu,
misalnya lokasi, kondisi, serta harganya.
Dari masalah harga inilah akhirnya timbul
lagi pertimbangan lainnya, lebih baik
baca selengkapnya ...

Hanya Dengan Tanaman Hias Ini,
Debu Dalam Rumah Bisa
Terserap Loh!
BANYAK orang berpikir apabila udara di dalam
rumah jauh lebih bersih dibandingkan di luar
rumah yang penuh dengan polusi udara,
seperti debu hingga asap knalpot kendaraan.
Kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya.
Udara di dalam rumah jauh lebih kotor dari
yang kita bayangkan, lho. Inilah mengapa kita
perlu memiliki tanaman penyerap debu di
rumah.
Hasil studi yang dilakukan NASA
mengemukakan bahwa udara dalam ruangan,
termasuk dalam kabin roket, ternyata memiliki
tingkat polutan yang lebih buruk daripada

udara di luar sana. Beberapa sumber polutan,
seperti debu dan udara racun-racun, berasal dari
sejumlah alat dan benda rumah tangga, seperti
perabotan rumah tangga, lem, plastik, serat
sintetik, karet, hingga cairan pembersih.
Nah, sebagai solusinya, ada beberapa tanaman
hijau yang diyakini dapat membersihkan debu
baca selengkapnya ...
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