
Bermain Air di
Water Park Sun City

Waterpark Sun City dan The Sun Hotel

ABDULLAH MUNIR/RADAR SIDOARJO

LENGKAP: Sun City mall, pusat perbelanjaan dengan konsep terpadu. Jadi satu dengan hotel, cafe, dan arena bermain untuk masyarakat kota Delta.

BERBAGAI pusat per-
belanjaan modern di Si-
doarjo terus bertambah
dalam beberapa tahun ter-
akhir ini.  Matahari, Ra-
mayana terbesar di Indo-
nesia timur, hingga Sun
City Mall, shopping center
yang dilengkapi dengan
berbagai fasilitas.

Yang paling baru adalah
Sun City Mall. Diresmikan
pada 21 Oktober 2005, kini
mall itu telah berkembang
dengan semakin banyak-
nya outlet didalamnya.
Pakaian, makanan, per-
mainan, bahkan pernak-
pernik souvenir, tersedia
di mall yang dilengkapi ru-
ang pameran yang luas itu.

Dibangun diatas tanah
30 ribu m2 pada kawasan
terpadu, Sun City Mall kini
jadi pusat perbelanjaan
yang lengkap untuk warga
kota Sidoarjo.

Untuk kebutuhan pa-
kaian dan barang-barang
bermerek, tak harus ke
Surabaya.

Manager teenant Sun
City Mall, Een Setyaning-
sih, mengatakan, selain se-
bagai pusat perbelanjaan,
Sun City Mall juga mem-
buka diri sebagai  tempat
menggelar aneka kegiatan.

Dengan  convention hall
yang luas, pameran mobil,
festival seni, pameran
pendidikan, pameran ga-
un pengantin, seminar, bi-
sa diselenggarakan di
tempat ini. (vga)

Mall
Berorientasi
Pendidikan
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KOLAM renang dengan berbagai macam  per-
mainannya menjadi tempat rekreasi keluarga di
kota Udang ini. Water Park Sun City, me-
nawarkan permainan air berupa waterboom, se-
luncuran yang menjulang tinggi, hingga bak
tumpah raksasa yang menghebohkan.

Tidak hanya itu. Fasilitas serta beberapa game
interaktif juga disuguhkan untuk memanjakan
pengunjung yang sedang berlibur. Untuk menjaga
kenyamanan dan keselamatan pengunjung, pihak
managemen menyediakan safety guard yang
selalu memantau para pengunjung yang berenang.

Water Park Sun City tidak hanya memperun-
tukkan kolam renang untuk orang dewasa saja,
tapi juga anak-anak. Dengan seluncur air dan
maupun air mancurnya, anak-anak diberi pilihan
kedalaman kolam yang sesuai. Khoirul Ulum,
pengunjung asal Sidoarjo, mengaku senang
dengan keberadaan Water Park Sun City. Dia
bersama istri dan anak kecilnya sengaja datang
ke Water Park Sun City untuk menikmati masa-
masa liburan dan hari Minggu. ‘’Rekreasi sambil
mengajarkan renang pada anak saya,’’ ucapnya.

Customer Service Waterpark Sun City, Novi
Indayati, mengatakan, animo masyarakat ter-
hadap keberdaan Water Park Sun City memang
cukup tinggi. Tiap hari libur dan hari besar Wa-
ter Park Sun City selalu padat oleh pengunjung
baik dari Sidoarjo maupun luar kota. (vga)
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WISATA AIR: Bak tumpah jadi favorit anak-anak yang
menikmati wahana permainan air di Water Park.

SEBAGAI kawasan yang tum-
buh dengan dunia industri, Si-
doarjo berkembang dengan ber-
bagai ikon-ikon modern dan
prasarananya, termasuk mal dan
perhotelan. Di kawasan utara
hingga  selatan kini muncul hotel-
hotel berbintang dengan segala
fasilitasnya. Hotel Utami, Hotel Glo-
bal, Sinar Hotel ,dan yang terbaru
The Sun Hotel.

The Sun hotel yang menjadi sa-
tu-satunya hotel di tengah kota
dengan konsep terpadu. Jadi satu
dengan Sun City Mall serta wa-
hana air Sun City Waterpark .

Hotel ini juga menyediakan
fasilitas kolam renang untuk me-
manjakan pengunjungnya.

Terletak di Jl Pahlawan, hotel
yang sangat mudah diakses itu
menyediakan 89 kamar, dian-
taranya  Superior, Deluxe, Exe-
cutive serta Family Executive, dan

menikmati koneksi internet di
ruang dial internet yang telah

disediakan.
Lobby yang luas serta mini bar

menjadi salah satu ciri khas The
Sun Hotel, yang menerapkan
aturan  non-alkohol. Mini bar yang
ada, menyediakan bermacam-
macam minuman ringan.

Termasuk Granetto yang menjadi
minuman andalan dari hotel
kebanggan kota Sidoarjo itu.
Granetto merupakan racikan sen-
diri koki The Sun Hotel. Rasa coklat
yang kental, soda water, whipped
cream serta vanilla cream sangat
dominan dalam rasa Granetto.

Sales Marketing Manager The
Sun Hotel, Naulia Siregar, meng-
ungkapkan, 60 persen pengunjung
The Sun Hotel adalah pengusaha.
Diakuinya, dampak dari banyak-
nya industri di Sidoarjo menjadi
harapan baik untuk mengem-
bangkan dunia perhotelan di kota
Delta. (vga)

Suite. Seperti hotel bintang 3 lai-
nnya, pengunjung juga dapat
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NYAMAN: Interior Sun City Hotel, searah dengan kemajuan industri di Sidoarjo.


