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GANJIL GENAP DI SENTUL CITY
HINGGA 2 JANUARI 2022

UPAYA mengatur mobilitas kendaraan yang hendak berwisata ke 
Puncak Bogor masih terus di lakukan oleh Polres Bogor di masa 
libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Berbagai peraturan ditetapkan demi menjaga agar tidak terjadi 
kepadatan yang menimbulkan kemacetan di jalur Puncak Bogor 
dan Sentul. Mengingat antusias warga di libur Tahun Baru 2022 
sangat tinggi lantaran melonggarnya pandemi yang terjadi di 
Indonesia.

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/update-lalu-lintas-sentul-dan-puncak-bogor-29-desember-2021-ganjil-genap-tetap-berlaku-hingga-2-januari-2022
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AJAK KELUARGA KE
TAMAN BUDAYA

TAHUN Baru merupakan waktu yang sangat ditunggu-tunggu 
oleh semua kalangan masyarakat, tujuannya agar bisa membuka 
lembaran baru serta bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya. Mulai 
dari segi rezeki, kesehatan dan lain sebagainya. Saat menjelang 
tahun baru, banyak sekali masyarakat sibuk mencari tempat yang 
menarik untuk menikmati malam di penghujung tahun tersebut. 
Mall menjadi salah satu tempat yang banyak dipilih karena sebagian 
masyarakat mengetahui di malam pergantian tahun banyak promo 
menarik yang dihadirkan.

AEON MALL SENTUL CITY
GRATISKAN PARKIR 
SAAT TAHUN BARU

AEON
MALL

TAMAN Budaya Sentul City merupakan kawasan yang memiliki Green 
Centrum, lapangan hijau yang luas untuk outbond training, hiking sentul, 
corporate gathering, company outing, fun games, team building, product 
launching, trekking sentul, wedding dan masih banyak lagi.

Taman Budaya Sentul menyajikan konsep wisata fantastic yang serba 
“empat”. Dari mulai view utama, hingga zona 
wisatanya yang memiliki 4 kategori. Oleh karena 
itu, Fantastic Four Bogor layak disematkan 
pada Taman Budaya Sentul ini. Taman Budaya 
Sentul terkenal juga sebagai objek wisata yang 
memiliki salah-satu spot outbound terbesar 
di Indonesia. Luas kawasan tersebut sekitar 6 
hektar, yang banyak diisi oleh restoran dan café-
café. Taman Budaya Sentul sangat cocok sebagai 
destinasi wisata keluarga di Bogor saat akhir 

pekan, maupun saat liburan tiba. Selain itu, 
Taman Budaya Sentul bisa jadi alternatif 

pilihan tempat wisata bagi masyarakat 
di Jabodetabek.

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/taman-budaya-sentul-hadirkan-banyak-promo-menarik-jelang-tahun-baru-2022
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/rayakan-tahun-baru-aeon-mall-sentul-city-gratiskan-biaya-parkir
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A H P O O N G 
merupakan pasar 
apung serta pasar 
kuliner terbesar 
di Sentul, Bogor 
yang menyajikan 
lebih dari 50 

jenis makanan 
dan minuman. Bagi para pecinta kuliner tempat 
ini cocok dijadikan sebagai tempat pilihan untuk 
berburu sajian kuliner enak, dengan satu destinasi 
kuliner kita bisa menikmati berbagai jenis makanan 
serta minuman yang ada di Ah poong.  

Selain menjadi pusat kuliner terbesar di Bogor, 
pemandangan yang indah menjadi daya tarik bagi para wisata kuliner. Pasar Ah poong ini berada 
ditepi sungai cikeas, sehingga para wisata kuliner dapat menikmati sajian kuliner sambil mendengar 
deru air.  Ah poong juga memberikan fasilatas permainan anak, seperti perahu-perahuan dan kincir 
angin anak. Selain itu, fasilitas yang disediakan juga sangat memadai, salah satunya wifi.

ADA 3 SPOT
AJIB BUAT TAHUN BARUAN
DI SENTUL CITY
MALAM pergantian tahun 2021 ke 2022 merupakan 
malam yang istimewa bagi kita semua. Malam tahun 
baru sangat identik dengan Kembang Api, tetapi sangat 
kurang rasanya jika tidak dapat melihat kembang api 
secara luas dan jelas. Biasanya, kebanyakan orang ingin 
melihat kembang api dari atas ketinggian. Seperti hotel, 
pegunungan serta lapangan luas.

KE AHPOONG YUK!
ADA 50 JENIS MAKANAN 
DAN MINUMAN

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/sambut-tahun-baru-ah-poong-sentul-city-manjakan-pengunjung-dengan-live-musik
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/3-spot-asyik-menyaksikan-pesta-kembang-api-saat-malam-tahun-baru-di-sentul


The Alana
THE ALANA HOTEL & Conference 
Sentul City menawarkan berbagai 
kegiatan menyenangkan yang ideal 
untuk pilihan berlibur. Berlokasi 
strategis di dekat pintu keluar 
gerbang tol Sentul City, The Alana 
Sentul memiliki akses mudah ke 
Jakarta dan Kota Bogor.

The Alana Hotel 
Sentul City

Tawarkan Spot Terbaik Untuk Melihat 
Gemerlap Pesta Kembang Api
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https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/alana-hotel-sentul-city-tawarkan-spot-terbaik-untuk-melihat-gemerlap-pesta-kembang-api



