


Urban Resort 
,

your Signature of
living

Success

Rasakan kebanggaan tinggal di hunian berkelas premium 
bergaya Urban Resort yang pertama di Malang. Sebuah 
konsep hunian yang khusus dipersembahkan untuk Anda 
yang mencari kenyamanan tinggal secara eksklusif. Dirancang 
khusus dengan memanfaatkan lingkungan yang sejuk 
dan hawa pegunungan yang segar. Berkumpul bersama keluarga 
terasa lebih nyaman dengan desain interior yang menekankan 
kepada pentingnya keberadaan ruang terbuka seperti layaknya 
berada di luar rumah. 
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Hunian ideal untuk keluarga modern yang dikembangkan di atas lahan 
seluas 100 ha dengan menggabungkan kebaikan alam dan inovasi terkini 
dari tata ruang yang eksklusif. Langkahkan kaki memasuki area Main 
Gate yang megah hingga menuju Iconic Gate. Temukan rumah impian 
Anda di Cluster The Hill : Green Hill dan Park Hill yang dibangun dengan 
konsep boulevard bernuansa asri hingga Premium Cluster The Peak 
yang didesain secara cermat dengan memanfaatkan keunikan dataran 
tinggi yang natural. 

CitraGarden City memiliki tiga area komersial dengan lokasi yang 
strategis di pintu masuk dari Iconic Gate dan Cluster The Hill yang 
lebih dekat dengan area residensial. Terdapat satu lagi area komersial 
yang terletak di area Water Park dan Club House. Di Water Park, anak-
anak dapat bermain di wahana taman air yang atraktif dan aman. Sedangkan 
Club House adalah merupakan area sosialisasi dengan fasilitas olahraga 
yang lengkap dan berkelas premium, persembahan istimewa dari 
CitraGarden City.  
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Menghadirkan lingkungan dengan suasana urban resort 
yang menggabungkan kehidupan modern perkotaan dengan 
mengedepankan unsur keserasian alam.
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The Peak
Didesain secara cermat dengan memanfaatkan 
kontur unik dataran tinggi dan perbukitan. The 
Peak menawarkan keistimewaan view keindahan 
Kota Malang yang hanya dapat dinikmati di 
CitraGarden City.



Rasakan sensasi berenang dengan latar 
belakang gunung sembari memandang 
kota Malang dari atas di fasilitas Private 
Sport Club dan Edge Pool. The Peak 
menjanjikan kualitas hidup yang lebih 
baik.



The Hill
The Hill merepresentasikan sebuah kenyamanan hidup yang diimpikan 
oleh setiap kaum urban. Terletak di area perbukitan, The Hill dibangun 
dengan konsep boulevard yang memaksimalkan keberadaan pepohonan 
dan tanaman hijau sebagai esensi dari tempat tinggal yang asri dan 
nyaman. Sistem satu pintu sebagai akses keluar-masuk memberikan 
kepastian keamanan dan menjadikan The Hill sebagai tempat tinggal 
yang ideal bagi keluarga bahagia. 



Berpetualanglah menyusuri setiap sudut dari hijaunya 
kota yang tertata dengan apik dan asri untuk memenuhi 
setiap impian keluarga akan aktivitas outdoor yang unik 
dan menyenangkan.

Hijaunya kota yang tertata dengan apik dan asri memenuhi 
kebutuhan keluarga akan tempat tinggal yang ideal.

Di The Hill, Anda dapat menikmati fasilitas 
berkumpul dan bermain bagi keluarga dan 
warga lingkungan sekitar. Kegiatan bersantai 
di ruang terbuka hijau, taman yang asri dengan 
konsep alam akan semakin menyenangkan.

The Hill menyediakan ruang hijau terbuka  
alami dengan area bermain anak dan area 
untuk berinteraksi dengan komunitas penghuni 
lainnya.



Program EcoCulture yang dikembangkan oleh PT Ciputra Residence menjadikannya 
sebagai pioneer dalam mengembangkan hunian dengan konsep ramah lingkungan 
dan berkesinambungan pada setiap proyek yang digarapnya.  Tak terkecuali 
pada proyek CitraGarden City Malang, dimana program ini ditujukan untuk 
membangun budaya cinta lingkungan di semua denyut nadi kehidupan para 
penghuni dan masyarakat sekitarnya.
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Management
Pengembangan sistem kontrol dan standarisai untuk memastikan 
kebijakan dijalankan dan menampilkan kepemimpinan dalam isu 
kesinambungan.

Energy
Optimalisasi efisiensi penggunaan energi listrik melalui inovasi di 
bidang desain dan pemanfaatan teknologi.

Water
Efisiensi pemanfaatan air melalui proses daur ulang, penampungan 
air hujan serta penanggulangan banjir.

Pengelolaan limbah yang efektif untuk mengurangi pencemaran 
dan mengembalikannya ke lingkungan dengan aman.

Waste

Ecosystem
Menciptakan lingkungan perumahan yang lebih hijau melalui 
elemen penghijauan di dalam bangunan dan lingkungan sekitar.

Community
Mengundang masyarakat untuk turut terlibat bersama dengan developer 
dalam membangun gaya hidup dan budaya yang menghargai 
lingkungan dan bertanggung jawab atas pelestariannya.



choicesplenty of

to cater your daily needs Penuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mulai dari 
dari A-Z dengan berbagai pilihan ritel yang variatif. 
Semuanya berada dalam satu area ritel terintegrasi 
yang dapat ditempuh dalam hitungan menit sehingga menjamin 
kenyamanan dalam Anda dan keluarga dalam berbelanja.

Manjakan sang buah 
hati di taman air eksklusif 
yang terletak di tengah 
CitraGarden City. Biarkan 
mereka bermain dan 
berpetualang mencoba 
berbagai atraksi menarik 
yang aman dan menghibur.
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Jalani hidup dengan rasa aman di CitraGarden City Malang. 
Inilah kawasan perumahan modern dengan konsep satu 
pintu gerbang utama untuk akses keluar masuk pada setiap 
cluster. CitraGarden City Malang juga memiliki satuan patroli 
keamanan yang selalu siap siaga menjamin keamanan seluruh 
area dengan sistem patroli 24 jam penuh yang dibantu dengan 
pantauan kamera CCTV. 

Nikmati suasana baru dalam bekerja di area outdoor 
dengan suasana alam yang hijau dan asri. Manjakan pikiran 
dengan hidup lebih dekat kepada alam dan biarkan ide baru yang 
segar menginspirasi setiap langkah kesuksesan Anda. 
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PROJECT SITE
CitraGarden City Malang

Jl. Mayjen Sungkono, Malang - Indonesia

MARKETING OFFICE
Jl. JA. Suprapto 69, Malang - Indonesia

Phone : 0341 - 366098   Fax. : 0341 - 366798 


