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Yuk Staycation di Surabaya Utara!
KEMBANG JEPUN–
Tak hanya bersolek de
ngan menambah area pe
destrian, kawasan kota
lama Surabaya juga diper
cantik oleh hadirnya ba
ngun an-bangunan tua
yang telah alih fungsi
menjadi hotel. Bahkan, be
berapa di antaranya me
miliki status sebagai ba
ngunan cagar budaya.
Seperti Hotel
Arcadia by Ho
rison Sura
baya, mis
alnya.
Hotel
yang te
l a h

berdiri sejak tahun 1913 ini
dulunya merupakan kantor
Geo Wehry & Co. Bangu
nan yang telah disahkan
menjadi bangunan cagar
budaya oleh Pemkot Sura
baya itu kini menjadi pili
han destinasi menginap,
khususnya bagi mereka
yang ingin menikmati su
asana Surabaya Utara.
Saat dihubungi, Sabtu
(22/2), Executive Assistant
Manager Hotel Arcadia by Ho
rison Surabaya Tahir Aldju
fri mengakui jika lokasi Ar
cadia memang strategis.
Di samping dekat de
ngan pelabuhan terbe
sar kedua di Indonesia,
yakni Pelabuhan Tan
jung Perak, hotel de
ngan desain bangu

nan bergaya kolonial ini juga
dekat dengan beberapa land
mark Kota Surabaya. Seperti
Jembatan Merah atau Tugu
Pahlawan. Bahkan, jarak Arca
dia dengan Jembatan Merah
hanya memakan waktu dua
menit jika berjalan kaki.
“Kalau dari segmentasi ta
mu, yang datang memang
banyak dari daerah Perak.
Karena di situ memang ka
wasan industri dan juga ba
nyak perusahaan-perusaha
an besar,” tuturnya. Namun,
tak jarang tamu yang meng
inap juga datang dari mere
ka yang benar-benar ingin
menikmati Kota Tua Sura
baya. “Pernah kami kedatan
gan tamu dari Belanda. Me
reka napak tilas, mengenang
pertempuran sengit yang
terjadi di Jembatan Merah.
Lalu menyusuri Jalan
Kembang Jepun dan sekitar
nya. Kami tinggal siapkan
peta Kota Surabaya, mereka
jelajah sendiri,” cerita Tahir.
Tak hanya turis asing, tu
ris lokal yang menyukai seja
rah pun juga banyak yang
menginap. Kebanyakan me
reka ingin tahu bagaimana
lokasi pertempuran yang
saat ini masih berdiri kokoh
dan menjadi saksi bisu salah
satu sejarah Indonesia.

Selain Arcadia, Surabaya
Utara juga punya satu hotel
yang masih mempertahan
kan bangunan lamanya.,
yakni Kokoon Hotel. Terle
tak di kawasan niaga Ja
lan Slompretan, Kokoon
awalnya juga bekas ge
dung kantor PT Dwi Sa
trya Utama (DSU).
Bergeser ke kawasan
Ampel, Surabaya Utara
punya Hotel Pesonna Am
pel Surabaya. Hanya ber
jarak 1,4 km dari Wisata
Religi Sunan Ampel, Pe
sonna akan full booked
menjelang Haul Sunan
Ampel pada bulan April.
Public Relations Hotel Pe
sonna Ampel Surabaya
Nindita Sari mengungkap,
selain ramai pada bulan
tersebut, tamu juga banyak
datang dari perusahaan di
kawasan Perak. “Bisa dibi
lang tamu tidak hanya
menginap untung wisata
religi ke Sunan Ampel saja.
Tapi yang datang untuk ci
cip menu-menu khas Timur
Tengah kami juga banyak,”
ungkapnya. Menu Pesonna
memang kental dengan su
asana Timur Tengah kare
na lokasinya yang dikeli
lingi oleh masyarakat etnis
Arab. (rul/opi)
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IKONIK: Industri perhotelan di kawasan kota lama Surabaya, relatif berjalan dinamis. Ada hotel yang benar-benar
dibangun baru, seperti Hotel Pesonna Ampel (foto A). Tapi, ada juga hotel yang merupakan bangunan cagar budaya,
seperti Hotel Arcadia by Horison. Dulunya, hotel itu adalah kantor Geo Wehry & Co (foto B).
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