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Untuk pemesanan silakan menghubungi:

Singgasana Hotel Surabaya
Resort Hotel Terbesar di Kota Surabaya

MENGUSUNG konsep hotel resort dengan 
area seluas 7 hektar, Singgasana Hotel Surabaya 
menawarkan 150 kamar mulai tipe deluxe hingga 
villa berfasilitas swimming pool, fitness center, 
outbound, dan area parkir yang nyaman.

Selain menawarkan kamar nyaman, 
hotel yang terletak di Jalan Gunungsari 
ini juga menyediakan ruang rapat 
dengan daya tampung hingga 500 
orang. Bahkan area swimming pool yang 
berkapasitas hingga 1.500 orang dapat 
dipergunakan untuk acara pesta ulang tahun, 
pernikahan, reuni, gathering dan event lainnya.

Tak hanya dimanjakan dengan nyamannya 
kamar dan meeting room, setiap hari di Angsana 
Terrace, menawarkan buffet ikonik Singgasana 
Hotel Surabaya yakni Pasar Rakyat. Hanya 
dengan harga Rp.100.000++/orang, Anda dapat 

menikmati menu-menu terbaik dari Chef Andi 
Nugroho. Seperti tongseng djadoel, tahu campur, 
gule, dan masih banyak lainnya.

Sedang di hari Jumat, para tamu akan 
dimanjakan dengan tambahan menú Mongolian 

Barbeque dan untuk hari Sabtu Real 
Charcoal Barbeque. Selain di Angsana 
Terrace, setiap Jumat dan Sabtu, tamu 
juga bisa menikmati buffer dinner di 
Want Cafe dengan harga Rp.55.000++/
orang.  

Yang paling menarik dan bahkan satu-satunya, 
Singgasana Hotel Surabaya menyediakan fasilitas 
outbound. Mulai berkemah, bersepeda, foot 
therapy di setiap kamar, dan outdooor spa. 
Dengan segala fasilitas kenyamanan, jadikan 
Singgasana Hotel Surabaya sebagai destinasi 
menginap Anda bersama keluarga. (*)

layouter:  erico c putra

favorit.  Rumah Abu Han 
seperti menjadi ikon ka-
wasan itu. 

Salah satu wisatawan lo-
kal Bramantyo, 25, men-
gatakan pembuatan pede-
strian dan lampu-lampu 
jalan sudah bagus dan me-
narik dibuat tempat foto-
foto. ”Adanya lampu-lam-
pu dan pedestrian sangat 
menarik dibuat foto-foto,” 
ujarnya ditemui Radar Su-
rabaya di Jalan Karet, ke-
marin (23/2). 

Mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surabaya 
itu mengaku sangat men-
dukung Pemkot Surabaya 

bila kawasan Jalan Karet 
dan sekitarnya di-
kembangkan menjadi wi-
sata kota lama. ”Surabaya 
sendiri juga termasuk ikon 
kota tua. Jadi bisa dibi-
lang kalau Pemkot  mem-
perhatikan seperti itu 
(pengembangan kota la-
ma) bisa menarik wisata-
wan lebih banyak lagi 
mungkin. Menurut saya 
bagus sih cocok,” katanya.

Hal senada juga diung-
kapkan, Alif Jannah. Ma-
hasiswi asal Kandangan, 
Benowo itu sangat setuju 
bila Jalan Karet dan seki-
tarnya ditata kembali men-

jadi wisata kota lama. ”Se-
tuju sih. Tapi perlu diperha-
tikan kembali kebersihan, 
penjual-penjualnya, truk-
truk yang parkir, sehingga 
bisa lebih rapi,” harapnya. 

Kepala Badan Perenca-
naan Pembangunan Kota 
(Bappeko) Kota Surabaya 
Eri Cahyadi mengatakan 
kawasan Jalan Karet, Ja-
lan Panggung nanti akan 
terkoneksi dengan  wisata 
air yang berada di sisi uta-
ra Jembatan Merah. “Kita 
masih tata, nanti akan ki-
ta buat kawasan tersebut 
nyaman bagi pejalan kaki 
yang akan berwisata di wi-

Jalan Karet 
Kian Eksotik

Rumah Abu Akan 
Jadi Maskot 
Heritage

KARET SURABAYA–
Wajah Jalan Karet, mulai 
bersolek. Kali ini, di jalan 
yang masuk peng-
embangan kawasan heri-
tage itu sudah terbangun 
pedestrian jalan. Selain 
itu, juga berdiri lampu-
lampu penerangan ber-
gaya antik. Membuat su-
asana kawasan ini makin 
eksotik. Namun, pem-
banguan pedestrian dan 
lampu-lampu itu baru se-
bagian. Meski demikian, 
adanya pedestrian dan 
lampu-lampu itu membuat 
pemandangan Jalan Karet 
semakin indah. Tak ayal, 
tiap akhir pekan banyak 
muda-mudi yang berswa-
foto dan berselfie ria di pe-
destrian tersebut.

Pantauan Radar Sura-
baya, selain pedestrian 
dan lampu, sisi Jalan Ka-
ret juga ditanami pohon 
perindang. Menariknya, di 
Jalan Karet juga banyak 
bangunan kuno bersejarah 
yang masih berdiri kokoh.

Deretan bangunan kuno 
itu sudah dicat ulang dan 
menjadi lebih cerah. Salah 
satu bangunan kunonya 
adalah Rumah Abu Han. 
Rumah tersebut persis 
berdiri di Jalan Karet no-
mor 72, Surabaya dan se-
ring menjadi tempat foto 

sata heritage ini. Nah nan-
ti yang jadi maskotnya itu 
rumah abu yang ada di Ja-
lan Karet,” ungkap Eri be-
lum lama ini.

Eri mengaku pihaknya 
juga masih melakukan ko-
ordinasi dengan Dinas Per-
hubungan (Dishub) Sura-
baya untuk menentukan 
dan penataan lahan parkir 
wisata baru kota Pahlawan 
ini. “Depannya sungai itu-
kan ada juga lahan kosong 
yang di Jalan Karet. Ini ma-
sih kita rapatkan sama Dis-
hub nantinya apakah bisa 
digunakan atau tidak,” tan-
dasnya. (rus/opi)

SURYANTO/RADAR SURABAYA

KUNO: Rumah Abu Han digadang-gadang bakal menjadi maskot 
heritage kawasan kota tua Surabaya.

ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA

SENJA: Pedestrian dengan keramik unik, lampu-lampu klasik yang menyala mulai sore hingga pagi, 
serta pepohonan rindang disisi kiri dan kanan membuat sepanjang Jalan Karet semakin menarik. 

RADAR SURABAYA
SENIN
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