Kelurahan Prawirodirjan
KELENTENG FUK LING MIAUW
Kelenteng Fuk Ling Miau atau
Kelenteng Gondomanan
merupakan tempat peribadatan
umat agama Kong Hu Cu dan
agama Buddha.
Kelenteng ini berada di bawah
naungan Majelis Buddhayana
Indonesia dengan nama Vihara
Buddha Prabha Gondomanan

BANK INDONESIA
Bangungan ini beroprasi sejak tahun
1879, sampai sekarang difungsikan
sebagai gedung Bank Indonesia.
Selain itu sering digunakan sebagai
lokasi swafoto

GEREJA GOTHIC SAYIDAN
Meskipun berbentuk seperti gereja,
namun bangunan ini bukanlah sebuah
tempat peribadatan, melainkan rumah
seorang warga keturunan Tionghoa
pengusaha batik.
Bangunan ini sangat cocok untuk
dijadikan latar belakang foto.

NDALEM YUDHONEGARAN
Dalem Yudonegaran dibangun pada masa pemerintahan
Sultan Hamengku Buwana VII.
Saat ini Dalem Yudonegaran ditempati oleh GBPH.
Yudaningrat (putra ke-13 Hamengku Buwana IX dari Ibu
KRAy. Hastungkara)

Bangunan dalem terdiri
atas pendapa, pringgitan,
dalem ageng, dan pavilun
Langit-langit joglo
berhiaskan lambang
Keraton Yogyakarta
berwarna merah, biru,
hijau, kuning, dan putih
yang berjumlah dua buah
Saat ini sisi timur
pendapa digunakan
untuk Sekolah Menengah
Farmasi dan Sekolah
Asisten Apoteker

JEMB A T A N S A YID A N
Sebagai kampung wisata, warga
Sayidan membuat mural-mural
yang menarik agar wisatawan
tertarik untuk berhenti di jembatan
Sayidan

K A MPUNG WIS A T A S A YID A N
Pasar Tiban dan Festival air di Kali
Code adalah sebagian pegelaran
yang diadakan di Kampung Sayidan

OMAH NDELIK
Omah Ndelik merupakan rumah
group band Saggydog yang
sekarang menjadi semacam
penginapan

KERAJINAN LOKAL
BLANGKON
Diproduksi oleh warga
Prawirodirjan sebagai kerajinan
home-hand made.
Selain sebagai sumber mata
pencarian, juga sebagai salah satu
cara melestarikan budaya
tradisional.

TAS GONI
Tas Goni ini merupakan home industri yang
sudah mampu membuat design sendiri tanpa
meninggalkan corak-corak yang berbau
tradisional tetapi tetap terlihat modis
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TREN ONLINE

Pensilterbang Art Community
Kumpulan pelaku seni terutama yang berhubungan dengan sinematografi, iklan dan seni rupa yang
mampu berdikari dengan kreatifitas mereka.
Lebih lengkapnya bisa dilihat di Instagram https://instagram.com/pensilterbang?utm_medium=copy_link
Youtube https://youtu.be/8nSa6-ggfjA

Tari Anak
Sebagai salah satu upaya pelestarian budaya
tradisional terutama untuk generasi muda

Payung Kain Dekoratif
Sering dipesan untuk beragam acara dan dekorasi.
Instagram https://instagram.com/payungmulyojogja?
utm_medium=copy_link

