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JUNGLELAND sebuah tempat wisata yang terletak di 
kawasan Sentul, Bogor akhirnya kembali dibuka setelah 
lebih dari satu tahun tutup akibat pandemi covid - 19.

PERKEMBANGAN tren kuliner kini bisa dibilang 
sangat banyak dibincangkan oleh masyarakat. Karena 
makanan merupakan kebutuhan bagi seluruh manusia 
dan makanan memiliki manfaat untuk menambah 
stamina setiap manusia yang mengkonsumsinya.
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JUNGLELAND KEMBALI BEROPERASI

DAN SIAP MELAYANI PENGUNJUNG DENGAN AMAN

MENIKMATI KELEZATAN SOTO MIE
ASLI BOGOR YANG ADA DI PASAR SENTUL CITYASLI BOGOR YANG ADA DI PASAR SENTUL CITY
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HOBI merupakan kegiatan yang disukai atau disenangi oleh seseorang untuk melepaskan 
penatnya pekerjaan. Selain itu hobi juga bisa dijadikan pekerjaan yang dapat 
menghasilkan uang atau biasa disebut hobi yang dibayar. Hobi tidak hanya dimiliki oleh 
anak kalangan muda saja, melainkan orang dewasa juga memiliki hobi yang berbeda-
beda bahkan memiliki hobi yang cukup unik.  Seperti hobi yang dimiliki oleh Abah Tedy, 
yaitu mengumpulkan teman-teman yang memiliki hobi sama dengannya hingga akhirnya 
mendirikan toko unik bernama Ruang Hobi Ayah.

KAMU PECINTA OTOMOTIF ?
KUNJUNGI RUANG HOBI AYAH DI SENTUL INI !KUNJUNGI RUANG HOBI AYAH DI SENTUL INI !
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https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/kamu-pecinta-otomotif-kunjungi-ruang-hobi-ayah-di-sentul-ini


CURUG Love berada di Kampung Wangun Desa Karang Tengah Kecamatan 
Babakan Madang. Banyak para pengunjung dari luar kota yang ingin melakukan 
liburan wisata alam kecurug ini. Awalnya curug ini bernama Curug Meledug, 
seiring berjalannya waktu berganti nama menjadi Curug Love. Curug ini dikatakan 
Curug Love karena keunikan aliran airnya yang terhimpit oleh batu besar yang 
memiliki bentuk seperti love. Maka dari itu, curug ini banyak dikenal oleh para 
pengunjung dengan sebutan curug love.

Jika didampingi oleh pemandu wisata menuju Curug Love ini, pengunjung 
bisa memilih jalur yang ingin dilewati. Untuk para pemula yang ingin 
sampai di lokasi curug ini biasanya melewati rute perjalanan mudah 
hanya melewati jalan sejauh 2,5 kilometer dengan jarak tempuh kurang 
lebih 2 jam, yang dimulai dari pos bawah. Selain itu, jalur yang ditempuh 
oleh pengunjung merupakan jalanan yang cukup menanjak dan 
bebatuan serta tanah merah. Maka dari itu, bagi para pengunjung sangat 
disarankan untuk menggunakan sepatu gunung ataupun sendal gunung 
saat berjalan menuju ke Curug Love.
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WISATAWISATA ALAMALAM CURUGCURUG

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/curug-love-wisata-alam-yang-membuat-jatuh-cinta
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HUTAN BAMBU :HUTAN BAMBU :
KEINDAHAN ALAM DI JALUR TRACKING

WISATA alam merupakan destinasi wisata yang banyak 
dikunjungi serta dicari oleh seluruh wisatawan pecinta 
alam. Banyak wisata alam yang dapat ditemukan di 
berbagai daerah, mulai dari Pegunungan, Curug serta 
destinasi wisata lainnya. Di kawasan Sentul, banyak 
sekali wisata alam yang dapat dikunjungi dengan rute 
perjalanan yang memiliki banyak tantangan atau biasa 
disebut Tracking. Salah satu destinasi wisata alam yang 
ada di kawasan Sentul adalah Hutan Bambu. Destinasi 
wisata ini berada di Kampung Wangun Desa Karang 
Tengah Kecamatan Babakan Madang.

PT SUKAPUTRA GRAHA CEMERLANG kembali melakukan 
kegiatan Jumat Bersih yang diselenggarakan pada hari 
Jumat, (17/12/2021). Kegiatan Jumat Bersih kali ini 
diselenggarakan di Cluster Besakih Sentul City, dengan 
bantuan dari pihak Security, Landscape Estate, staff 
managemenet PT Sukaputra Graha Cemerlang dan warga 
Cluster Besakih. Kegiatan jumat bersih kali ini bertujuan 
untuk menjaga kebersihan, keamanan serta kesehatan 
bagi seluruh lingkungan cluster Besakih.
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PEMBERSIHAN RUMAH KOSONG
DI CLUSTER BESAKIH

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/hutan-bambu-keindahan-alam-di-jalur-tracking
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