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Ubaya Ramaikan Surabaya Vaganza Dengan Mobil Hias
Antusiasme warga menyambut rangkaian acara menjelang HUT Surabaya ke-725 bertajuk Surabaya Vaganza sungguh luar biasa.
Ubaya menjadi salah satu yang berpartisipasi dalam pawai bunga yang menjadi agenda tahunan dalam HUT Kota Pahlawan.
Walaupun parade budaya dan pawai bunga baru dimulai pada Minggu, 6 Mei 2018, pada malam sebelumnya warga sudah
memenuhi Jl. Pahlawan dimana mobil-mobil berhiaskan bunga disiapkan di sana. Menurut Adrian Richkiel Hastika, S.H. dari
Direktorat Marketing and Public Relations, Ubaya mendapatkan undangan langsung dari Pemerintah Kota Surabaya. Ini bukan kali
pertama Ubaya ikut, tahun ini Ubaya kembali berpartisipasi sekaligus merayakan Dies ke 50, jelasnya.
Pawai bunga diikuti mobil-mobil yang berhiaskan bunga asli dan didekor indah dan kemudian melakukan pawai keliling yang
rutenya dimulai dari Tugu Pahlawan sampai Taman Bungkul. Sepanjang jalannya, juga melewati beberapa tempat yang ikonik di
Surabaya antara lain Gedung Siola, Hotel Majapahit, Gedung Grahadi, Balai Pemuda, hingga Monumen Bambu Runcing. Ubaya
yang mendapat nomor urut 59 berjalan beriringan dengan mobil-mobil yang lain dengan mendapatkan pengamanan khusus dari
Satuan Keamanan Ubaya yang terdiri dari Satpam dan Satuan Resimen Mahasiswa (Menwa) 815 Ubaya.
Sejak malam sebelumnya, warga yang datang melihat-lihat sudah banyak yang berfoto di mobil hias Ubaya. Jumlahnya semakin
membludak ketika pagi hari, sejak subuh warga sudah berkumpul menantikan parade budaya dan pawai bunga. Tak
tanggung-tanggung, total yang menyertakan mobil hiasnya untuk ikut dalam pawai bunga sebanyak 83 peserta. Yang hadir untuk
menyaksikan keseruannya pun mencapai angka ribuan.
Rini, salah satu warga yang turut berfoto di mobil Ubaya mengaku sangat senang dengan perayaan seperti ini, juga keterlibatan
Ubaya. Tadi saya diberitahu sama teman disana, Ubaya ikut gitu. Jadi tadi saya dan teman saya kesini dan akhirnya berfoto.
Satpamnya juga ramah, kami dibantu untuk berfoto sekaligus mengamankan kondisi yang memang ramai sekali. Kami foto depan
tulisan Ubaya tadi, supaya kelihatan, haha, terangnya antusias. (liv)

Page 1/1

