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Beberapa waktu yang lalu ketika saya blogwalking, saya membaca artikel seorang teman
(http://abigailsarahratri.blogspot.com/2014/12/melihat-atraksi-lumba-lumba.html) yang
menceritakan pengalaman Abigail melihat pertunjukkan lumba-lumba. Yang membuat saya
tertarik ternyata pertunjukkan tersebut ada di daerah dekat tempat tinggal saya. Wah...untung
saya sempat membaca artikel tersebut jadi punya ide untuk mengajak Endry melihat
pertunjukkan lumba-lumba pada saat libur panjang nanti, terima kasih untuk Abigail karena
berbagi pengalamannya melihat atraksi lumba-lumba 

  

Singkat cerita, akhirnya libur panjang pun tiba (25 – 28 Desember 2014) tapi karena ada
keperluan, ayah baru bisa pulang kamis siang. Sorenya kami pergi ke IKEA di Alam Sutera
untuk membeli beberapa perabotan rumah, karena sedang libur panjang kami pikir tidak akan
ramai tapi ternyata disana banyak juga yang berbelanja dan tempat parkir pun penuh dengan
kendaraan. 

      

  

Jum’at pagi kami ke tempat pertunjukkan lumba-lumba untuk mencari informasi jam
pertunjukkan dan harga tiketnya. Untuk Senin – Jum’at pertunjukkan di lakukan 4 X yaitu jam
11.00, 15.00, 17.00 dan 19.00 namun khusus hari Jum’at pertunjukkan dimulai jam 10.30,
sedangkan untuk Sabtu – Minggu dan hari libur, pertunjukkan dilakukan 6 X yaitu jam 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 dan 19.00. Untuk harga tiketnya Rp. 35.000,- / orang (anak berumur
diatas 2 tahun sudah dikenakan biaya), untuk kelas VIP Rp. 50.000,- / orang. Pertunjukkan
tersebut sudah dimulai sejak 28 November 2014 dan akan berakhir pada 1 Januari 2015.

  

Setelah mendapat informasi lengkap, kami tidak langsung melihat pertunjukkan karena ayah
dan kakung harus shalat Jum’at takutnya nanti terlalu terburu-buru. Akhirnya kami memutuskan
untuk melihat pertunjukkan lumba-lumba jam 17.00 setelah tidur siang jadi ayah pesan dulu
tiketnya untuk jam 17.00 tapi ternyata tiket tidak bisa dipesan, harus 1 jam sebelum
pertunjukkan dimulai. Selain pertunjukkan hewan, disana ada beberapa permainan seperti
komedi putar, kereta dan lain-lain tapi kami memutuskan untuk pulang dulu.
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Cuaca saat itu mendung, Endry tidur sangat pulas dan baru bangun jam 16.30...untung saja
tadi belum beli tiket pertunjukkan karena waktunya sudah tidak bisa terkejar kalau harus melihat
pertunjukkan jam 17.00. Tidak lama kemudian hujan deras, akhirnya kami batal melihat
pertunjukkan lumba-lumba hari ini.

  

Atraksi burung kakatua hingga lumba-lumba

  

Akhirnya kesampaian juga kami melihat pertunjukkan lumba-lumba. Sempat deg-degan karena
apabila telat yang jam 09.00 maka kami harus menunggu jam berikutnya tapi ternyata masih
sempat terkejar. Kami membeli tiket VIP supaya dapat kursi di depan sehingga Endry leluasa
melihat pertunjukkannya ternyata untuk kursi VIP disiapkan kursi plastik dan duduk pas di
pinggir kolam jadi bisa melihat lumba-lumba berenang lebih dekat.

  

Pertunjukkan pertama adalah burung kakatua, berang-berang lalu beruang madu dan terakhir
adalah lumba-lumba. Atraksi yang ditunjukkan oleh hewan-hewan tersebut beraneka macam,
ada atraksi menangkap, memasukkan dan menggiring bola, membawa gerobak dan bermain
sepeda, menari dan lainnya. Untuk lumba-lumba, mereka melompat melewati lingkaran dan
dapat berhitung tambahan dan perkalian namun yang jumlahnya maksimal 20. Awalnya saya
kira tidak boleh memfoto atau merekam atraksi hewan-hewan tersebut tapi ternyata banyak
penonton yang mengabadikan atraksi hewan-hewan tersebut.

  

Ditengah acara, panitia memperbolehkan pengunjung untuk berfoto bersama lumba-lumba.
Untuk sekali foto dikenakan biaya Rp. 40.000,- berapa pun orang yang ikut berfoto. Lumayan
banyak orang yang antri untuk berfoto bersama lumba-lumba. Saat foto, kita diperbolehkan
memegang lumba-lumba, Endry pun berani memegang lumba-lumba tersebut dan minta foto
sampai 3 X...lumayan untuk kenang-kenangan.

  

Sesi pemotretan dilakukan 2 X, ditengah acara dan pada saat selesai acara karena
lumba-lumba tidak bisa terlalu lama di darat sehingga dibatasi waktunya. Demikian cerita Endry
melihat pertunjukkan lumba-lumba...teman-teman yang belum sempat kesana, ayo segera
kesana karena sebentar lagi akan berakhir.

  

Tips duduk di VIP : karena duduk dekat pinggir kolam, kita harus hati-hati ketika melihat
pertunjukkan lumba-lumba karena ketika lumba-lumba melompat, cipratan airnya lumayan
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keras dan bisa membuat baju basah.
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