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CitraPremier

Sebuah senior klub yang dibuat khusus untuk warga Kota CitraGarden dan 
daerah sekitarnya.
Disini kami hanya menyediakan fasilitas eksklusif untuk 100 anggota VIP saja. 
Fasilitas perawatan yang memadai serta eksklusif tersebut dikelola dalam satu 
lingkungan yang menyenangkan, aktif yang mendukung persahabatan baru, 
aktivitas baru, serta pelatihan baru.
Klub senior senior ini beroperasi pada hari Senin sampai Jumat. Dengan 22 
staf yang telah dilatih oleh tim dari Australia dan berlokasi yang menghadap ke 
danau di CitraGarden 6.
Berbagai fasilitas termasuk bioskop, ruang santai, perpustakaan, ruang kegiatan, 
program kebugaran dan prasmanan harian dengan makanan sehat dan lezat 
disediakan dalam konsep modern, sehat, canggih dan nyaman.
100 anggota VIP kami juga diberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan harian 
dari staf medis kami, pelayanan antar jemput ambulan tanpa biaya tambahan dari 
Ciputra Hospital.
Dengan senang hati kami menyambut Anda untuk menjadi anggota eksklusif 
kami di CitraPremier untuk merayakan usia keemasan Anda.

Introduction





CitraPremier

Dedicated pick and drop off Area
Reception and Waiting Area

Medical Consulting Suite
Private Cinema for 20 people

Lounge and Dining for 56 people
Kitchen with 2 Chefs

Library for 8 people
Activities Room for 12 people

Fitness Program and Lakeside Excercise 
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CitraPremier

CitraPremier bersama dengan Ciputra Hospital menyediakan layanan secara 
pribadi kepada 100 anggota VIP kami berbagai layanan medis dan dukungan di 
dalam klub utama kami.
Setiap anggota akan menerima pemeriksaan harian untuk memonitor tekanan 
darah, tingkat saturasi oksigen, berat badan dan suhu tubuh.
Setiap bulan setiap anggota menerima tes pendengaran, penglihatan dan darah 
serta penilaian keseimbangan.
Setiap enam bulan sekali setiap anggota menerima pemeriksaan kognitif untuk 
mengidentifikasi tanda-tanda peringatan demensia atau penurunan mental 
lainnya dan juga pemeriksaan katarak.
Sebagai anggota dari CitraPremier, Ciputra Hospital juga menyediakan 
perlindungan ambulans gratis di seluruh CitraGarden City dan area terdekat 
serta akses ke lounge VVIP.

Ketenangan Pikiran
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CitraPremier

CitraPremier menyediakan kepada 100 anggota VIP kami semua kegiatan 
dan program sehari-hari mulai dari kelas seni, aerobik music di tepi danau, 
keterampilan komputer, rangkaian bunga, mahjong, tai chi, film, karaoke, kelas 
bahasa Inggris, display memasak, dan berkebun.

Tim yang sudah terlatih di Australia juga akan berkolaborasi dengan Sekolah 
Citra Kasih, Masyarakat Sejarah Indonesia dan kegiatan menyenangkan lainnya 
yang mendorong pembelajaran seumur hidup dalam lingkungan yang aman dan 
mendukung.
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CitraPremier

08.30 - 09.30 NEWS DISCUSSION GROUP LAKESIDE WALKING CLUB
09.30 - 10.30 CITRA KASIH PRESENTATION ENGLISH CLASS
10.30 - 11.30 FLOWER ARRANGEMENT HISTORICAL SOCIETY
11.30 - 12.30 MAHJONG LAKESIDE MUSIC AEROBICS
12.30 - 13.30 PAINTING GARDENING
13.30 - 14.30 COMPUTER CLASS MOVIE CLASSICS
14.30 - 15.30 KARAOKE STRETCH & BALANCE 

a a  Kegiatan

...anda juga dapat menikmati waktu santai anda dengan teman di lounge!
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CitraPremier

Koki CitraPremier menyajikan menu bergaya prasmanan yang lezat kepada 
100 anggota VIP kami.
Setiap hari menu bervariasi untuk memastikan makanan baru disiapkan dan 
memenuhi pedoman nutrisi kami dari bahan rendah garam dan rendah lemak, 
sesuai standart kesehatan.
Setiap saat dari hari anggota kami dipersilakan untuk menikmati berbagai 
makanan dan minuman sepuasnya.
Semua makanan disertai dengan berbagai sup, aneka kue, buah-buahan segar, 
dan minuman.
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CitraPremier

CitraPremier dengan bangga menjadi tuan rumah karya-karya seniman 
terkenal, Sidik W. Martowidjojo.
Sebagai salah satu pelukis terkenal di Indonesia, Sidik menjabat sebagai Presiden 
Asosiasi Budaya Indonesia dan merupakan Peneliti Akademi Seni China.
Museum Sidik W. Martowidjojo terletak di Keraton, Yogyakarta dan 
menampilkan berbagai karya seni yang memadukan budaya timur dan barat 
yang ditopang oleh warisan Jawa nya.
Karya-karyanya telah dipajang di Galeri Nasional Singapura, Louvre di Perancis, 
Museum Seni Nasional China dan Galeri Nasional.
Anggota klub premium kami akan memiliki kesempatan untuk menikmati 
karya-karya Sidik dan belajar lebih banyak tentang gaya artistic dan inspirasinya.
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CitraPremier

Gratis makanan dan minuman 
sepanjang hari
Akses ke semua program
Gratis pemeriksaan kesehatan 
harian, bulanan dan enam bulanan

Gratis penggunaan bioskop
Gratis penggunaan lounge
Gratis penggunaan ruang 
perpustakaan dan kegiatan

an aat Keangg taan

Kondisi
Biaya tambahan mungkin berlaku untuk bantuan tambahan/kursi roda 
apabila diperlukan
Hanya menerima 100 anggota saja, yang berusia 60 tahun keatas
Tidak ada reservasi – hanya melalui pendaftaran langsung

Paket anggota VIP eksklusif

Biaya pendaftaran awal Rp. 2.500.000
Biaya Keanggotaan Bulanan Rp. 2.950.000

Bonus untuk warga City Garden
Warga diberikan diskon 100% dari harga normal perbulan Rp. 3.250.000 
Cenderamata dari pelukis Sidik W. Martowidjojo
Gratis pelayanan ambulans 24 jam dan akses ke ruang VVIP di Ciputra 
Hospital
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CitraPremier

Living Well Seniors Communities didirikan di 
Australia dan membentuk tim untuk memenuhi 
kebutuhan para senior khusus di Indonesia pada 
tahun 2013. 
Perusahaan ini bangga menjadi co-founder 
dari Asosiasi Seniors Living Indonesia (ASLI) 
dan telah mengubah konsep perawatan 
lansia di Indonesia dengan menciptakan 
CitraPremier yang mengutamakan keramahan 
dan layanan yang luar biasa. Tim kami telah 
berhasil mengelola proyek perawatan lansia di 
Melbourne, Sydney, Brisbane, dan Kuching dan 
memberikan konsultansi di seluruh Asia dan 
Sub-Kontinen sebagai Ketua Konferensi Lansia 
di Asia Tenggara.



Bekerjasama dengan Ciputra Property, 
Saya dengan senang hati mengundang dan 
mengucapkan selamat datang di CitraPremier, 
yang terbaru dan satu-satunya Club khusus 
para Senior di Indonesia.

Keanggotaan VVIP kami memiliki kesempatan 
yang unik untuk menikmati aktivitas baru, 
membuat pertemanan baru dan mempelajari 
hal-hal baru di CitraPremier dengan fasilitas 
yang sangat memadai dengan pemandangan 
danau yang indah.

Team kami dan saya sendiri siap melayani anda. 
Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat 
datang di CitraPremier.

Benjamin Cass
Direktur Utama
Living Well Seniors Communities™
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Untuk pertanyaan keanggotaan, silakan hubungi

ANNISA
0811 188 2311

(Call atau WhatsApp)

Perumahan Citra 6 Blok M. 02
Jl. Bulevar Citra 6 - CitraGarden City

(disamping Snap Fitness / Starbucks pintu masuk lewat area parkir)

www.citrapremier.com
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