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ECO RESIDENCE
SELARAS DENGAN
LINGKUNGAN
AYO LIBURAN
DI CITRARAYA

LE BRASSUS

RUMAH IMPIAN BERGAYA RESORT
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LIBURAN
SETIAP HARI
DI RUMAH
Salam Sejahtera,
Sehat selalu semuanya, meski sudah memasuki era

normal setelah pandemi tetaplah mengikuti protokol

kesehatan untuk saling menjaga. Rutinitas kembali seperti

semula berarti mobilitas padat sudah menjadi bagian dalam
kehidupan sehari-hari, yang mana tentunya membawa rasa
penat dan menginginkan liburan untuk melepaskannya.
Memenuhi kebutuhan ini, CitraRaya, Tangerang

menghadirkan Cluster Le Brassus yang merupakan sebuah
hunian bergaya resort yang akan membuat penghuninya
serasa liburan setiap hari.

Dari fasad rumahnya sudah terlihat nuansa alami

dengan dominasi unsur kayu dan saat masuk, interiornya
memiliki inner garden yang bisa diubah sesuai selera

penghuninya. Lokasi Cluster Le Brassus masuk dalam
kawasan Lausanne Park yang hanya 5 menit dari Mal

Ciputra Tangerang.

Ada juga Eco Residence yang berkonsep Green concept

dengan adanya penggunaan material ramah lingkungan,

seperti solar water heater, eco washer products, biological
septic tank, lubang resapan biopori, dan penerangan

LED. Tentunya, ini bukti komitmen PT Ciputra Residence

yang menghadirkan kawasan perumahan ramah lingkungan
dan mendukung gaya hidup sehat.

Liburan juga tidak harus jauh, di kawasan

CitraRaya Tangerang juga ada area rekreasi

yang mengajak Anda serasa di pantai saat
berada di Water World dengan berbagai

wahana menarik seperti Wave Pool, Power

Slider dan Croc’s Hive Racer Slide. Selain itu,

ada World of Wonder yang mengajak pengunjung

untuk wisata sejarah yang seolah-olah mengajak ke

& keajaiban dunia. Masih di kawasan ini, Mal Ciputra

Tangerang juga menghadirkan event Fun Spot dan

berbagai promo menarik yang membuat betah
di mal ini berlama-lama.

Untuk semua pembaca

CitraRaya Times saya

mengucapkan sukses selalu dan

selamat liburan.

Budiarsa Sastrawinata
Direktur Utama PT Ciputra Residence
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LE BRASSUS
NUANSA RESORT
DALAM RUMAH

S

ebagai tempat tinggal, rumah
harus bisa memberikan rasa
nyaman untuk penghuninya.
Salah satu caranya dengan
mengadopsi konsep bangunan
bergaya resort yang akan membuat
penghuninya serasa liburan setiap hari.

RUANG YANG MEMILIKI TAMAN MENJADI PENAMBAH KENYAMAN

rumah bergaya resort semakin digandrungi apalagi suasana
alami juga sudah terlihat saat Anda memasuki teras rumah.

Perpaduan Desain Modern dan
Sentuhan Alam

Keunggulan rumah bergaya resort terletak pada desain

bangunannya. Umumnya, rumah dengan gaya resort

memadukan konsep modern dengan sentuhan alam,

seperti penggunaan material nuansa kayu dan batu alam
pada dinding.

Contoh hunian yang mengadopsi konsep resort

dengan perpaduan desain modern dan sentuhan alam

bisa ditemukan di produk terbaru CitraRaya, yaitu Cluster
Le Brassus. Fasad bangunan di cluster ini didominasi oleh
Momen liburan selalu menjadi hal yang ditunggu

unsur kayu yang diaplikasikan pada penggunaan material

karena menyenangkan bagi kebanyakan orang. Selain bisa

wood plank, sehingga menjadi focal point dari keseluruhan

memperbaiki suasana hati, hingga meningkatkan fungsi

travertine tile pada fasad bangunan yang turut menambah

Meski banyak manfaatnya, liburan tentu

Tak hanya menarik dari segi fasad, interior rumah Le

meredakan stres, liburan bisa membuat tubuh lebih rileks,

bangunan. Selain wood plank, terdapat ornamen roster dan

otak agar lebih mudah fokus.

nuansa alami pada rumah.

membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Belum

Brassus juga mengadopsi konsep resort. Hal ini terlihat

waktu untuk berlibur. Untuk memenuhi kebutuhan ini,

dilengkapi dengan skylight, yang akan menjadi sumber

dengan mengadopsi desain bangunan bergaya resort.

sehingga membuat rumah jadi lebih hemat energi.

tren. Dengan mengadopsi konsep ini, penghuni bisa

nyaman, dan asri. Tentunya bisa membuat penghuninya

bepergian atau menyiapkan biaya besar. Tak heran jika

serasa sedang berlibur ke luar kota.

lagi karena aktivitas yang padat, membuat kita sulit mencari

dengan adanya taman dalam rumah (inner garden) yang

CitraRaya, Tangerang memberikan solusi sebuah hunian

pencahayaan alami dan memperlancar sirkulasi udara,

Konsep rumah bergaya resort saat ini sedang menjadi

menikmati suasana liburan setiap hari, tanpa harus repot

Adanya inner garden juga akan memberikan kesan sejuk,

merasa rileks dan nyaman saat berada di rumah, namun
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Cluster Strategis

Cluster Le Brassus adalah cluster di dalam mega cluster

Lausanne Park di kawasan terbaru - Lugano Lake Park

dengan total area 200ha. Lokasi Cluster Le Brassus sangat
strategis di seberang Mal Ciputra Tangerang dan berada
di area CBD ke 3 CitraRaya Tangerang. Selain itu, Cluster

Le Brassus juga dekat dengan fasilitas Lugano Lake seluas
20ha dan Lugano Park seluas 2ha, sehingga suasana

lingkungannya terjamin asri dan sejalan dengan konsep

hunian bergaya resort. Di dalam Cluster Le Brassus terdapat
fasilitas: Club House lengkap dengan kolam renang anak

dan dewasa, Co Working Space dan Children Playground.

Cluster Le Brassus hadir dengan 2 tipe rumah, yaitu

Carrera Nuovo (5x12) dan Carrera Grande (5x15). Keduanya
terdiri dari 2 lantai, tipe Carrera Nuovo, memiliki 2 kamar
tidur, 2 kamar mandi dan tipe Carrera Grande memiliki 3
kamar tidur, 2 kamar mandi. Area lantai 1 memiliki clean
design layout, sehingga rumah terasa lega dan hanya

dibatasi dengan sliding door (kaca) menuju ke area inner
FASAD RUMAH DIDOMINASI UNSUR KAYU MENAMBAH KESAN ALAMI

garden.

Cluster Le Brassus juga dilengkapi dengan Smart Home

System (Smart Doorlock, CCTV, Smart Switch dan Smart IR
Remote) dan Pemanas Air Tenaga Surya.

Unit di Cluster Le Brassus dipasarkan mulai Rp900

jutaan. Saat ini ada promo bayar Rp15 juta langsung akad

kredit dengan down payment 0%. Menarik, kan? Yuk, segera
miliki unit di Cluster Le Brassus agar bisa menikmati suasana
liburan tiap hari!

LE BRASSUS BERKONSEP RUMAH TUMBUH
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Eco Residence
Green Living in Harmony

G

aya hidup ramah lingkungan
(eco green) kini semakin
banyak dijalankan oleh
masyarakat. Selain menjalankan
aktivitas yang ramah lingkungan,
gaya hidup eco green juga bisa
diterapkan pada hunian

SEBUAH HUNIAN YANG SELARAS DENGAN LINGKUNGAN HIJAU

Menjaga lingkungan menjadi sebuah kesadaran yang
harus dimiliki setiap manusia agar bumi tetap ada dalam
kondisi baik. Pesan moral inilah yang membuat PT Ciputra
Residence selalu giat menciptakan lingkungan hijau. Kini,
CitraRaya juga menghadirkan kawasan tempat tinggal
sangat ramah lingkungan yang menambah kenyamanan
para penghuninya.
Hunian EcoResidence mengusung green concept atau
ramah lingkungan yang mana hadirnya EcoResidence ini
diharapkan dapat menjadi solusi hunian yang lebih sehat
dan selaras dengan lingkungan.
Green concept dalam EcoResidence dihadirkan lewat
penggunaan material ramah lingkungan, seperti solar water
heater, eco washer products, biological septic tank, lubang
resapan biopori, dan penerangan LED.

Inspired by Modern Barn House

Keunggulan EcoResidence tak hanya hadir dari konsep
green living, tapi juga lewat desain rumah unik, terinspirasi
dari barn house yang dibalut dengan konsep modern. Unit
rumah di EcoResidence memiliki high ceiling sampai dengan
4,8 meter dengan jendela panoramic yang lebar, sehingga

DESAIN RUMAH UNIK YANG TERINSPIRASI BARN HOUSE DIPADU DENGAN KONSEP MODERN

menjadi sumber pencahayaan alami ke dalam rumah.
Desain high ceiling juga membantu memperlancar sirkulasi
udara sehingga rumah terasa lebih sejuk tanpa harus
menggunakan AC.
EcoResidence berada di kawasan Ecopolis - kawasan
Premium CitraRaya Tangerang - kerja sama Ciputra Group
dan Mitsui Fudosan Jepang. Kawasan Ecopolis sendiri
berada di jantung kota CitraRaya (CBD 2) yang lengkap
dengan berbagai macam fasilitas di antaranya, Ciputra
Hospital, EcoPlaza, EcoClub, sekolah Tarakanita, sekolah
Sekolah Citra Berkat, gereja Katolik St. Odilla, GKI, sarana
rekreasi Water Park, World of Wonder, Office Park, dan
lain-lain. Sedangkan Fasilitas di dalam Cluster EcoResidence
sendiri: children play ground dan kolam renang anak.
Setiap rumah di EcoResidence dilengkapi dengan
Smart Home System dan pemanas air tenaga surya. New
EcoResidence memiliki 2 tipe rumah, yaitu Ayaka (5x12) dan
(5x12,5), serta Daria (6x12). Kedua tipe ini terdiri dari 2 kamar
tidur dan 2 kamar mandi. Untuk Ayaka memiliki 3 pilihan
unit, yaitu Ayaka 1 Standar (49/60), Ayaka Standar (49/63),
dan Ayaka Extension (72/63). Khusus untuk tipe Extension
dilengkapi dengan 3 kamar tidur.
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SEMAKIN LENGKAP

Menjadi pusat perbelanjaan

di daerah Tangerang dan
sekitarnya, Mal Ciputra

Tangerang semakin lengkap

dengan hadirnya 2 tenant baru
pada April 2022 lalu. Tenant

pertama adalah Hinode yang
terletak di lantai 2. Toko ini

menjual berbagai aksesoris

penunjang smartphone Anda,
mulai dari case yang bisa di-

custom dengan pernak-pernik
lucu. Case di Hinode tersedia
berbagai jenis, ada yang

hard case, soft case, maupun
berbahan kulit (leather).

HINODE PUNYA PILIHAN BERAGAM AKSESORIS SMARTPHONE

Selain Hinode, tenant baru

lainnya adalah D’Cost. Restoran satu ini menambah jajaran tenant food and beverage di Mal Ciputra Tangerang, apalagi restoran

ini sangat cocok bagi Anda pencinta seafood. Menariknya, selama masa opening, D’Cost memberikan diskon spesial hingga 50%
untuk beberapa menu pilihan tanpa minimum pembelian. Tak hanya itu, tersedia promo khusus untuk menu D’Bowl yang bisa
didapatkan hanya dengan Rp10 ribu.

AYO MAKAN SIAP SA JI DI D’COST RESTO. ADA DISKON SAMPAI 50 PERSEN

Promo Spesial Anniversary

Menjelang perayaan ulang tahun (anniversary) Mal Ciputra Tangerang, akan

ada beberapa acara serta promo menarik untuk pengunjung. Dalam perayaan
yang mengusung tema “Ama2ing Anniversary” tersebut, akan diadakan

kompetisi bersama komunitas-komunitas, mulai dari dance competition,

kompetisi mewarnai untuk anak, dan masih banyak lagi.

Selain berbagai kompetisi, ada juga promo menarik untuk loyalty customer

berupa “CASHBACK DEALS!”. Pengunjung yang berbelanja minimal Rp500 ribu
saat weekday, berpeluang mendapatkan cashback voucher up to 50% atau

maksimal Rp250 ribu. Menarik, kan? Tunggu apa lagi? Yuk, segera habiskan

EVENT FUN SPOT MENJADI DAYA TARIK PENGUNJUNG TERUTAMA
ANAK ANAK

waktu bersama keluarga ataupun teman di Mal Ciputra Tangerang!
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FUN SPOT BY FUNWORLD

BEBAS BERMAIN DI FUN SPOT

MENGISI LIBURAN DI FUN WORLD BERSAMA KELUARGA

M

BANYAK KESERUAN DITEMUKAN

enyambut momen liburan tahun ini, terdapat event seru bertajuk
“Fun Spot” by Funworld di Mal Ciputra Tangerang. Event ini bisa
menjadi tujuan menarik untuk mengisi libur Lebaran untuk Anda
dan keluarga.

Liburan sering dijadikan sebagai momen kumpul

keluarga untuk mendapatkan waktu berkualitas bersama
orang tersayang. Selain tempat wisata yang dipenuhi

masyarakat, mal atau pusat perbelanjaan, juga menjadi

tempat pilhan liburan bersama. Melihat euforia masyarakat
dalam libur Lebaran tahun ini, Mal Ciputra Tangerang

bekerja sama dengan Funworld kembali menggelar “Fun
Spot” selama 14 Mei-19 Juni 2022.

Holiday Vibes

Dalam event yang digelar di Main Atrium Mal Ciputra

Tangerang ini, terdapat berbagai permainan menarik,

mulai dari Rope Adventure, Inflatable Bee House, Fire

Track, dan masih banyak lagi. Pengunjung pun antusias

mengunjungi “Fun Spot” by Funworld, khususnya anak-

anak. Tidak heran, sebab penyelenggaraan event ini juga

berbarengan dengan masa libur sekolah. Event “Fun Spot”
by Funworld ini sekaligus bisa menjadi alternatif destinasi
liburan yang seru dan menyenangkan, tanpa perlu jauhjauh hingga keluar kota.
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at CitraRay a
L

ibur sekolah semakin seru dengan berkunjung ke Water World dan World
of Wonders yang menjadi destinasi wisata favorit saat liburan. Tak hanya
menyenangkan, kedua tempat wisata ini juga sudah menerapkan protokol
kesehatan berbasis CHSE (cleanliness, health, safety, dan environment sustainability)
sehingga pengunjung akan merasa aman dan nyaman berlibur di sini.

Sensasi Liburan di Pantai
ala Water World

terkenal di dunia yang bisa menjadi sarana berfoto, seperti

yang bisa membuat pengunjung merasakan sensasi berlibur

Besar China, dan Istana Parthenon (Yunani). Replika 7 icon

dengan desain batu karang dan karakteristik garis pantai

“Kincir Jurassic”, yaitu kincir raksasa setinggi 20 meter. Untuk

Kunjungi “Wave Pool” (kolam ombak) di Water World,

Sphinx dan Piramida (Mesir), Golden Gate Bridge (Amerika)
Candi Prambanan dan Borobudur (Indonesia), Tembok

di pantai sambil menikmati deburan ombak, lengkap

bangunan dunia ini juga bisa dinikmati melalui wahana

yang menjorok, serta ornamen kapal karam yang artistik.

membeli tiket online atau info promo menarik, kunjungi

Ada juga berbagai wahana air menarik lainnya. Untuk

akun Instagram @worldofwonders_id.

yang ingin memacu adrenalin, ada wahana “Power Slider”
dan “Croc’s Hive Racer Slide”, yang akan membawa

pengunjung meluncur meliuk-liuk dari ketinggian 10 meter.
Ada juga wahana “The Maze of Regrets Lazy River” atau
kolam arus dan wahana terbaru di Water World, “Parrot

Jump” yang juga tak kalah seru untuk dicoba. Kunjungi akun
Instagram @citrarayawaterworld untuk mengetahui promo
menarik dan pembelian tiket online.

7 Icon Dunia di World of Wonders

Tidak jauh dari waterpark, Anda bisa melanjutkan liburan

ke theme park terlengkap di Banten yang membuat World

of Wonders jadi salah satu destinasi wisata favorit di Banten.
Banyak wahana seru, seperti “Kapal Bajak Laut” yang akan
memacu adrenalin pengunjung dengan bergerak seperti

terombang-ambing, serta wahana “Gasing Alexandria” yang
akan membuat pengunjung berputar di atas ketinggian 10
meter.

Selain wahana permainan, ada juga wahana edukasi

dan sains yang menarik untuk dikunjungi, seperti Museum
Satwa, Ruang Fisika, Ruang Biologi, dan Planetarium.

World of Wonders juga memiliki replika 7 icon bangunan

SERUNYA BERKELILING MELIHAT 7 KEA JAIBAN DUNIA
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PANDUAN
PERMUDAH
APLIKASI
PEMBAYARAN
ANDA
MYCIPUTRA
Selamat Datang

Virtual Account Lama

Pada halaman virtual account lama masukkan
nomor virtual account lama menggunakan 8
digit terakhir dari virtual account BCA, Tekan
tombol [Check] untuk melanjutkan proses
menambahkan unit

di Aplikasi

Masyarakat CitraRaya Tangerang semakin dimanjakan

MyCiputra

dengan aplikasi MyCiputra yang mempermudah mereka
saat ingin membayar tagihan. Di zaman modern seperti

Unique ID

Pada halaman Unique ID anda dapat
memasukan Unique ID dengan nomor WA
Center : 0813 8820 0383, lalu tekan tombol
[Check]. untuk melakukan proses
menambahkan unit

sekarang, tentu kita ingin bisa melakukan banyak

jam
memudahkan parayang
penghuniserba
bisa melihat
dan memproses
cepat
dan prak
aplikasi
dibuat de
tagihan IPL, tanpa
perlu repot MyCiputra
datang ke Kantor Estate
Management. tujuan memberikan kemuda
bagi
para konsumen
Tak hanya melihat
dan memproses
tagihan IPL, melalui Ciput
terlebih
untuk
Manual
aplikasi MyCiputra, konsumen
juga bisa
melihat memprose
informasi
pembayaran
tagihan
mendapatkan informasi
dan promosesu
Apabila anda ingin menambahkan unit secara status komplain, hingga
layanan
yang digunakan ol
manual dalam aplikasi My Ciputra. anda dapat yang sedang berlangsung
sesuai layanan yang digunakan.
melakukan pilih proyek lokasi unit berada, pilih Sangat praktis, kan? masing-masing konsumen
kawasan lokasi unit berada, pilih blok dan
nomor unit, pilih hubungan unit (yaitu
hubungan antara pengguna dan pemilik unit).
Tekan tombol [Tambah Unit] untuk melanjutkan
proses menambah unit

Menghapus Unit

Apabila
anda
ingin
menghapus unit pada
aplkasi My Ciputra anda
tekan tombol [+] untuk
memilih unit yang akan
dihapus, minimal harus
ada 1 unit aktif yang
tersisa, Tekan tombol
[Hapus] untuk
menghapus unit dari
pilihan yang ada, Tekan
tombol [Kenbali] untuk
kembali
ke
layar
sebelumnya
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halaman
tagihan
Dalam menu tagihan,
anda
dapat
melihat
nominal tagihan yang
belum
terbayarkan,
Kemudian anda dapat
melihat detail dan total
tagihan
yang
akan
dibayar, tekan tombol
[Check Out All] untuk
check out tagihan yang
di pilih
5

hal dengan cepatMengikuti
dan mudah. Aplikasi
MyCiputra ini
perkembangan

Dengan adanya aplikasi ini, m
Lalu, bagaimana
cara
mudah
diharapkan
setiap
konsum
dapat melihat & memprose
bayar tagihan
tagihan IPL mereka, melih
di aplikasi
MyCiputra?
informasi
status komplain s
mendapatkanberikut!
informasi & pr
Simak langkahnya
yang sedang berjalan sekara

Setiap unique id dari uni
konsumen akan digunaka
& App Store.
sebagai akses login ke aplik
MyCiputra. Selamat menggun
Pada halaman login, masukkan username dan
aplikasi ini.

1 Download aplikasi MyCiputra di Google Play Store

2

password untuk konsumen yang sudah memiliki
akun. Jika belum, Anda dapat membuat akun

terlebih dulu dengan meng-klik “Bukan Member”
pada halaman utama.

3 Setelah berhasil masuk ke halaman utama, pilih
“Tagihan” pada menu navigasi. Dalam menu

tagihan, konsumen Ciputra dapat melihat nominal

tagihan yang belum terbayarkan dan melihat detail
serta total tagihan yang akan dibayar.

4 Klik tombol “Check Out All” dan pilih bank virtual
account untuk menyelesaikan proses pembayaran.
Transfer sejumlah tagihan yang tertera di halaman
sebelumnya.

1

4 Selesaikan pembayaran sesuai virtual account

number yang sebelumnya dipilih sesuai jumlah

tagihan dan sebelum batas waktu yang ditentukan.
Pembayaran bisa dilakukan melalui ATM, internet
banking, dan mobile banking.

1 0 nomor tel e p on p e nt ing

NOMOR
TELEPON

PENTING
RUMAH SAKIT
Ciputra Hospital CitraRaya		
Klinik & Apotek Citra Sehat

Klinik Keluargaku Citra		

(021) 59405555
(021) 5969188
(021) 5940257

KANTOR POLISI
Polsek Cikupa			
Polsek Panongan			

(021) 596068

(021) 5961312

KORAMIL
Koramil 04 Cikupa			

Koramil 21 Panongan		

World Of Wonders			

(021) 5960586
08124832332

(021) 5961820

(021) 29003640

SEKOLAH/
UNIVERSITAS
Tarakanita CitraRaya			

Citra Berkat CitraRaya		
Sekolah Citra Islami			
Sekolah Islam Al-Fatih		

(021)5962642
(021)5962919
(021)59408563
(021)59402951

Universitas Esa Unggul CitraRaya 081398691114
STBA Technocrat Tangerang

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Putra Perdana Indonesia		

CitraRaya Tangerang Kantor Manajemen
(021) 2259 699
CitraRaya Tangerang Kantor Pemasaran
(021) 5960 888 (021) 2966 093
CitraRaya Tangerang Kantor Purna Jual
(021) 2259 6888

CitraRaya Tangerang Kantor Manajemen Kota
(021) 2259 6999
CitraRaya Tangerang Kantor Manajemen
Kota WA Center
0813 8820 0383
Mal Ciputra Tangerang
(021) 3971 5888

TEMPAT WISATA
Water World 				

KONTAK
CITRARAYA

(021) 29003486
08118878222

Perumdam Tirta Kerta Raharja
021- 55777666
WA Center Pusat
08111622767
WA Center Cabang CitraRaya
081388828848

PEMADAM
KEBAKARAN
Pemadam Kebakaran Curug

(021) 5984343

KANTOR
KECAMATAN
Kantor Kecamatan Cikupa		

Kantor Kecamatan Panongan

(021) 5995007

1 1 j a dwa l bus

JADWAL BUS
TRANS CITRARAYA
SENIN-JUMAT

SABTU

MINGGU

C. RAYA

C. LAND

C. RAYA

05.30

-

06.00

06.00

-

06.30

10.00

07.30

10.00

07.00

10.00

08.30

11.00

08.30

11.00

08.00

11.00

10.00

12.00

10.00

12.00

09.00

12.00

11.00

13.00

11.00

13.00

10.00

13.00

12.00

14.30

12.00

14.30

11.00

14.00

13.00

15.30

13.00

15.30

12.00

15.00

14.00

17.00

14.00

17.00

13.00

16.00

15.00

18.00

15.00

18.00

14.30

17.00

15.45

19.00

15.45

19.00

15.00

18.00

17.00

19.30

17.00

19.30

15.45

19.00

17.00

19.45

C. LAND

C. RAYA

C. LAND

06.30

CITRARAYA-MANGGA DUA
SENIN-JUMAT

SABTU/MINGGU

CITRARAYA-BLOK M

C. RAYA

MANGDU

C. RAYA

MANGDU

SENIN-JUMAT

06.30

08.00

08.00

09.00

16.00

17.00

C. RAYA

BLOK M

07.30

09.00

05.30

06.30

14.30

17.20

06.00

07.00

16.00

18.30

06.30

07.30

14.00

17.00

15.15

18.00

16.15

19.00

CITRARAYA-TANAH ABANG
SENIN-JUMAT

SABTU

C. RAYA

T. ABANG

C. RAYA

T. ABANG

05.45

10.00

07.30

10.00

CITRARAYA-PASAR SENEN

06.15

11.30

11.45

11.30

SENIN-JUMAT

11.30

14.00

14.15

16.30

C. RAYA

SENEN

06.10

-

14.45

17.00

MINGGU
C. RAYA

T. ABANG

07.00

10.00

11.45

13.00

