
Universitas Negeri Malang 

(UM). Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Ma-

lang (UIN Malik Ibrahim), Uni-

versitas Muhammadiyah Ma-

lang (UMM), Universitas 

Merdeka Malang (UNMER) 

Malang kota Wisata 

Selain dikenal sebagai kota 

pendidikan, Malang juga 

terkenal sebagai kota Pari-

wisata hal ini ditunjukkan 

dengan berbagai obyek 

Wisata yang tersebar di 

wilayah kota Malang antara 

lain : festival Malang Tempo 

dulu yang merupakan even 

tahunan yang sangat dimi-

nati masyarakat Malang. 

Hawa kota Malang yang 

sejuk menjadikan Malang 

sebagai tempat tujuan 

Kota Malang, adalah sebuah kota di 

Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota 

ini berada di dataran tinggi yang cukup 

sejuk, terletak 90 km sebelah selatan 

Kota Surabaya, dan wilayahnya dikeli-

lingi oleh Kabupaten Malang. Malang 

merupakan kota terbesar kedua di 

Jawa Timur, dan dikenal dengan 

julukan kota 

pelajar 

Kota Malang 

lahir pada 

tanggal 1 

April 1914  

dan pada 

tahun ini 

(2012) dikepalai oleh Drs. Peni 

Suparto, MAP. Mengapa kota 

Malang dijuluki kota pelajar? 

Karena Malang merupakan 

pusat pendidikan dengan fasil-

itas penddidikan yang lengkap 

mulai dari tingkat pendidikan 

dasar sampai tingkat pendidi-

kan tinggi antara lain adalah : 

Universitas Brawijaya (UB), 

Selayang pandang kota Malang 

Telp : (0341) 5560 77 

Wisata Kota 
Malang 

All u need, we serve u 

better 

E-mail: swasta_p@ub.ac.id 

Dinaspariwisatakotamalang@pemkot.ac.id 

Organization 

INFO WISATA KOTA 

MALANG 

Dinas Pariwisata 

Kota Malang 
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TEMPAT WISATA 

 Taman Rekreasi Senaputra 

 Taman Wisata Tlogomas 

 Pasar Minggu Semeru (Jalan 

Semeru) 

 Pasar Minggu Vellodrome 

(lingkar luar arena Velodrome 

Sawojajar) 

 Wisata Kuliner Pulosari 

 Taman 

Kridha Bu-

daya Jawa 

Timur 

 Taman 

Rekreasi 

Lembah Dieng 

 Playground 

 Malang Tempoe Doeloe 1 tahun 

sekali dan di adakan saat pertenga-

han tahun. 

 

Malang kota Wisata 

Tak kalah dengan sektor 

pendidikan dan pari-

wisatanya, kota Malang ju-

ga terkenal sebagai 

kota industri. Mall-

mall atau pusat 

perbelanjaan ban-

yak dibangun di 

kota Malang un-

tuk mencukupi 

kebutuhan warga 

dan pendatang 

yang tinggal di 

kota Malang. 

 

INFO TEMPAT USAHA & WISATA 

Mall Malang Town Square 

(MATOS), Mall Olympic 

Garden (MOG), @MX 

Mall, jalan Veteran, pusat 

perbelanjaan elektronik sep-

erti,: Hartono elektronik, 

Gunung Sari dan pasar-

pasar tradisional yang tetap 

dipertahankan kedudukan 

dan fungsinya merupakan 

hal-hal yang bisa kita temui 

di kota. Malang Pasar-pasar 

tersebut : Pasar Besar Ma-

lang, Pasar Blimbing, Pasar 

Dinoyo, Pasar Bunul, Pasar 

Mergan, Pasar Tawang-

mangu, Pasar Bareng. Di 

samping itu industri khas 

Malang seperti Sentra In-

dustri Keripik Tempe Sanan 

dan Sentra Kuliner Pulosari 

merupakan hal yang bisa 

dinikmati wisatawan bila 

berkunjung ke daerh Malang 

Caption describing pic-

ture or graphic. 

Cp. Swasta priambada 

(0341) 556077 

E-mail: swasta_p@ub.ac.id 

INFO WISATA KOTA MALANG 


