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Ubaya Training Center (UTC)
PROFILE
Rumah pembelajaran luar ruang yang mengedepankan alam dan pemanfaatannya secara efektif dan maksimal.
Ubaya Training Center (UTC) merupakan bagian dari Integrated Outdoor Campus (IOC) yang merupakan Area kampus ke-3
Universitas Surabaya. Lokasinya terletak di desa Tamiajeng-Trawas, dengan luas lebih dari 36 hektar. UTC menawarkan sebuah
konsep baru pembelajaran luar ruang yang berfokus pada alam, pengelolaan dan pemanfaatannya secara efektif dan maksimal.
Kami memperhatikan setiap kebutuhan masyarakat modern dan melalui alam, kami berupaya memberikan jawaban dan solusi
terbaik mulai dari:

Bagaimana mahasiswa melakukan outing atau agenda pembelajaran dengan suasana alam yang sesungguhnya.
Bagaimana sebuah keluarga dapat berekreasi, menikmati pemandangan alam sembari belajar tentang alam dan sistem
pengolahannya.
Bagaimana acara retreat dan seminar bisa menyajikan acara Experiential Learning (Outbound) yang menarik didukung fasilitas dan
perlengkapan standar internasional tersertifikasi, serta instruktur handal bersertifikat
Ataupun bagaimana para pebisnis yang jenuh dengan suasana kota yang ramai, dapat melakukan meeting berbalut suasana hijau
yang tenang dan sehat.

ENVIRONMENT
Sebagian bear arsitektur bangunan UTC menggunakan bahan alami seperti batu alam, dan kayu Aliwowos dari Sulawesi Utara yang
terkenal kuat dan keras sebagai konstruksi bangunan, dan juga sangat tahan terhadap serangan rayap.
Untuk penataan taman, UTC mengedepankan suasana hijau yang berseri. Kami menanam berbagai jenis tanaman dan bunga yang
membuat lingkungan sekitar semakin hidup dan segar.
UTC sangat peduli terhadap alam, dan sebagai institusi pendidikan, kani berusaha memberi manfaat yang signifikan bagi
perkembangan edukasi di Indonesia. Aplikasi nyata pembelajaran alam, kami terapkan melalui penggunaan sistem Ecosan pada
toilet UTC, yaitu pengelolaan human escreta menjadi pupuk, unit modul untuk pemanfaatan sinar matahari menjadi energi listrik
(PLTS), pengelolaan hasil kebun, rumah pembuatan pupuk kompos, dan taman koleksi Toga (Tanaman Obat Keluarga).

COTTAGES
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Sebagai tempat istirahat Anda, kami menyediakan 3 tipe Cottage.
Cassava &amp; Durian Cottage, masing-masing memiliki 4 kamar &ndash; style ranjang baris/military barraks &ndash; kapasitas
total 104 bed. Avocado &amp; Banana Cottage masing-masing memiliki 3 kamar &ndash; style ranjang susun dengan kapasitas
total 106 bed. Kedua cottage tersebut didesain sebagai tempat istirahat kelompok/peserta acara di UTC. Papaya, Tomato, &amp;
Salacca Cottage merupakan VIP Cottage dengan 3 kamar, masing-masing berisi 2 unit single bed, kapasitas 6 orang per cottage,
dilengkapi juga dengan fasilitas ruang tamu, dapur, televisi dan siaran parabola, lemari es, water heater dll. Cottage ini cocok
digunakan bagi keluarga kecil, eksekutif dan instruktur/pembicara training dan seminar.
UTC juga menyediakan fasilitas ruang/hall, diantaranya Multifunction Hall, Hall A dan Hall B. Hall berkapasitas hingga 400 kursi,
sedangkan Hall A dan Hall B masing-masing dapat menampung hingga 75 orang. Untuk acara meeting kecil bisa menggunakan
Welirang room dan Arjuna room yang berkapasitas 75 orang.
Selesai acara anda bisa bergegas ke Genitri kantin untuk menikmati hidangan. Set menu makanan bisa dipesan sesuai dengan
permintaan anda. Bangunan kantin terdiri dari 2 lantai,berdiri di sebelah utara gedung utama (lobby dan office).
Amphitheatre adalah stadion mini luar ruang yang serbaguna dan tepat berada di jantung UTC. Area ini dapat anda gunakan sebagai
alternatif tempat pertemuan group luar ruangan yang lebih hangat dan akrab. Fasilitas oudoor selanjutnya antara lain: kolam
konservasi air, outbound area, camping ground, pendopo, rumah kompos, kebun buah dan taman koleksi toga.
Sedikit mendaki ke atas anda akan menemukan pendopo, letaknya yang lebih tinggi membuat udara disini lebih sejuk, semakin
lengkap dengan gemercik air kolam dan beragam tanaman. Kami menanam berbagai macam jenis buah (diantaranya yang dijadikan
nama cottage) dan juga budidaya Tanaman Obat Keluarga (Toga).

Beragam aktifitas yang dapat dilakukan di UTC.
Banyak aktifitas yang dapat Anda lakukan di lokasi UTC, mulai dari pertemuan bisnis, rekreasi keluarga, acara seminar dan retreat,
pelatihan, camping, outbound dan permainan luar ruang seperti Flying Fox dan Kids High Rope Course, outdoor games, berkebun,
ataupun proses pembelajaran tentang alam. Fasilitas yang memadai dan suasana alam hijau pegunungan yang sehat dan nyaman.
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