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Kegiatan apa yang biasa anda lakukan untuk menghabiskan waktu akhir pekan bersama
keluarga atau sahabat? Apakah hanya di rumah saja menonton acara televisi/DVD atau
jalan-jalan ke mall untuk sekedar cuci mata? Apabila anda dan keluarga atau sahabat anda
sudah merasa bosan dengan rutinitas yang selalu dilakukan setiap akhir pekan ataupun pada
saat liburan, ada baiknya anda mencari alternatif kegiatan atau tempat lainnya untuk
bersenang-senang dengan seluruh anggota keluarga atau anggota gank anda.

  

Memasuki liburan sekolah, sebagian besar orangtua pastinya sudah mempersiapkan segala
sesuatunya untuk liburan sang buah hati tercinta. Libur panjang setiap kenaikan kelas pada
bulan Juni-Juli dimanfaatkan sebagai saat tepat untuk berkumpul memaksimalkan waktu
bersama seluruh anggota keluarga ditengah kesibukan masing-masing anggota keluarga.
Liburan sekolah juga dapat dijadikan ajang berkumpul dengan sahabat yang mungkin saja
sudah lama tidak berkumpul karena berbeda tempat menimba ilmu.

      

  

Beragam jadwal dan agenda tujuan wisata sudah dipersiapkan secara matang sejak jauh-jauh
hari, tempat rekreasi mana yang akan dikunjungi, transportasi/kendaraan apa yang akan
digunakan, barang apa saja yang akan dibawa dan persiapan lainnya seolah sudah menjadi
kegiatan wajib setiap tahunnya. Sebenarnya, mau kemana saja bisa kita lakukan, asalkan tetap
disesuaikan dengan keadaan seperti kesiapan dana dan kondisi lokasi wisata mana yang akan
dikunjungi, dengan tujuan agar nyaman, aman dan dapat dinikmati oleh seluruh anggota
keluarga atau sahabat anda.

  

Saat ini, banyak tempat rekreasi yang menawarkan berbagai macam kegiatan baik outdoor
maupun 
indoor
, tidak hanya menyediakan tempat untuk bersenang-senang namun juga menyisipkan unsur
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edukasi didalam kegiatan tersebut. Apabila anda dan keluarga/sahabat anda belum pernah
mengunjungi Taman Impian Jaya Ancol, ada baiknya anda mencoba untuk mengunjungi tempat
rekreasi ini. Sesuai dengan namanya, Taman Impian Jaya Ancol merupakan tempat rekreasi
impian untuk seluruh anggota keluarga, dari anak kecil, remaja sampai orang tua dapat
menikmati rekreasi secara bersama-sama karena Taman Impian Jaya Ancol menawarkan
berbagai macam fasilitas untuk bersenang-senang namun tetap mengedepankan unsur edukasi
sehingga kita dapat bermain sambil belajar disana.

  

Sebelum memutuskan untuk kesana, ada baiknya anda mengetahui fasilitas atau wahana
permainan apa saja yang ditawarkan oleh Taman Impian Jaya Ancol sehingga anda dapat
memutuskan persiapan apa saja yang perlu dilakukan.

  

  

Dunia Fantasi (Dufan)

  

Siapa yang tidak tahu soal Dufan? Menurut saya, Dufan merupakan dunia yang sangat
menyenangkan dimana kita dapat menikmati berbagai macam wahana permainanan dari yang
biasa saja hingga yang luar biasa menegangkan dan memacu adrenalin. Bagi adik-adik yang
baru saja melaksanakan Ujian Nasional (UN), Dufan wajib dikunjungi karena kalian dapat
berteriak sepuasnya untuk sekedar melepaskan segala kepenatan setelah mengikuti UN.
Kalian bisa mencoba wahana yang masih lumayan baru di Dufan yaitu Tornado dan Histeria,
saya pastikan kalian akan berteriak sekeras-kerasnya karena permainan ini memang sangat
menegangkan, kalian akan dibuat berputar-putar (Tornado) dan turun secara tiba-tiba dari
ketinggian (Histeria) berulang-ulang. Wahana ini tidak pernah sepi dari suara-suara orang
berteriak, entah karena takut atau justru karena menikmati wahana ini. Tidak hanya Tornado
dan Histeria, di Dufan masih banyak wahana permainan yang tidak kalah menegangkan, jadi
kalian harus menyiapkan fisik dan mental yang kuat. Wahana permainan ini sangat cocok bagi
mereka yang berani dengan tantangan dan memacu adrenalin. Berani mencoba???

  

NB : Sangat tidak disarankan bagi mereka yang memiliki penyakit jantung. Jangan lupa
membawa kantung plastik untuk berjaga-jaga apabila mengalami mual/muntah dan bawa
pakaian ganti karena ada beberapa wahana permainan air yang lumayan membuat baju kita
basah J
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Selain bersama dengan teman-teman sebaya, seluruh anggota keluarga dapat menikmati
seluruh permainan yang ada disana karena Dufan juga menyediakan tempat bermain yang
dikhususkan untuk anak-anak, salah satunya adalah Istana Boneka. Di Istana Boneka kita akan
menggunakan perahu menyusuri “Gua” dimana kanan dan kiri kita terdapat berbagai macam
boneka dengan pakaian adat dan ciri khas masing-masing daerah, tidak hanya daerah di
wilayah Indonesia tetapi juga dari Negara lain. 

  

Beberapa permainan difasilitasi alat ukur tinggi badan yang dipasang sebelum anda memasuki
arena bermain yang dituju, hal ini bertujuan untuk keselamatan pengunjung karena apabila
tinggi badan kurang dari yang dipersyaratkan maka alat pengaman yang ada tidak dapat
melindungi tubuh anda. Sangat disarankan untuk mematuhi aturan yang tertera dipintu masuk
wahana.

  

Tips mengunjungi Dufan : sebaiknya kunjungi Dufan pada hari biasa (weekday), selain tiketnya
lebih murah biasanya pengunjung pada hari biasa lebih sedikit sehingga kita tidak perlu terlalu
antre sehingga bisa lebih bebas menaiki wahana permainan yang ada.

  

  

Pantai Barat dan Pantai Timur

  

Di Taman Impian Jaya Ancol terdapat 2 (dua) kawasan pantai yang dapat dinikmati yaitu Pantai
Festival dan Pantai Carnaval. Sejauh pengamatan saya, Pantai Carnaval selalu lebih ramai
dikunjungi orang dari pada Pantai Festival. Hal itu tidak hanya terlihat dari banyaknya orang
yang berseliweran disana namun tempat parkir pun selalu penuh dengan kendaraan baik mobil
maupun bus pariwisata.

  

Ketika ke Ancol, saya lebih suka bermain di Pantai Festival karena lebih tenang sehingga bisa
menikmati suasana alam disana dan tidak perlu berebutan tempat untuk mengelar tikar. Di
Pantai Festival ini, kita juga dapat bermain-main dengan pasir sehingga bagi mereka yang
masih memiliki anak kecil, dapat mengajak anaknya bermain-main dengan pasir. Selain
mengasah kreatifitas anak dalam membentuk pasir dengan cetakan, pasir juga dapat
merangsang syaraf motorik anak-anak. Apabila belum memiliki peralatan dan perlengkapan
bermain pasir, tenang saja karena banyak penjual yang menyediakan alat-alat bermain tersebut
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dengan harga yang tetap terjangkau.

  

Selain bermain dengan pasir, di kawasan ini kita juga dapat menaiki kereta gantung Gondola
sehingga kita dapat menikmati pemandangan dari atas, hanya saja saya tidak dapat
memberitahukan berapa biaya tiket untuk naik Gondola karena saya belum pernah menaikinya.
Selain Gondola, ada petugas yang menawarkan naik perahu untuk menikmati keindahan laut
lebih dekat lagi dengan biaya Rp. 10.000,- perorang. Untuk lebih menikmati tempat ini, kita
dapat menyewa tikar seharga Rp. 20.000,- atau tenda seharga Rp. 25.000,- yang sudah
disediakan oleh petugas.

  

Tidak kalah pentingnya, wisata pantai sangat identik dengan dunia air dan cuaca sedikit panas
disiang hari. Tapi ketika sudah menceburkan diri ke dalam air, pasti kesenangan semata yang
dirasakan. Namun bagaimana dengan kulit sensitif anda, atau saat berkunjungnya tidak tepat
waktunya, serta barang bawaan apa saja yang perlu dipersiapkan. Berikut tips ketika berwisata
ke pantai :

  

· Pilihlah waktu yang tidak terlalu ramai didatangi wisatawan meskipun pada saat liburan
panjang. Jika memungkinkan hindari hari Sabtu dan Minggu. Tentukan pantai mana yang akan
dikunjungi, bisa memilih pantai yang jarang didatangi orang tapi pemandangan dan
lingkungannya cukup indah dan terjaga.

  

· Pakailah pakaian yang berwarna cerah, hal ini bertujuan untuk menghindari hawa panas dari
cuaca pantai. Jangan lupa gunakan pelembab badan seperti sunscreen, kacamata hitam,
sandal dan topi.

  

· Untuk menghindari rasa bosan yang mungkin terjadi, anda bisa membawa walkman, CD
Player atau Game Portable, karena bisa digunakan saat anda sedang berjemur.

  

· Bagi anda yang belum lancar berenang, gunakan jaket pelampung guna menghindari
terjadinya tenggelam dan yang terpenting adalah jangan berada jauh-jauh dari pantai.

  

· Bawa minuman dingin, mainan seperti bola, layangan, peralatan membuat istana pasir
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sehingga anda dan buah hati dapat bermain bersama. 

  

  

Seaworld

  

Yup, ditempat ini kita dapat mengetahui berbagai macam jenis hewan air, dari yang ukurannya
kecil hingga ikan berukuran besar seperti hiu. Tidak hanya ikan tetapi juga ada penyu, belut,
kepiting, ubur-ubur dan masih banyak yang lainnya (kalau penasaran, datang langsung saja
kesini). Tempat ini sangat bagus untuk dikunjungi terutama bagi anak-anak usia sekolah
sehingga mereka dapat mengenal lebih dalam mengenai kehidupan laut. Selain berwisata
mereka juga mendapatkan ilmu baru karena tidak hanya belajar teori (hanya melihat gambar
dibuku) tetapi mereka melihat langsung bagaimana bentuk, ukuran dan warna hewan-hewan air
tersebut. 

  

Pada saat jam makan, kita dapat menyaksikan para petugas memberikan makan kepada
hewan-hewan disana. Tidak hanya menonton, kita juga diperkenankan untuk ikut memberi
makan pada hewan-hewan air disana. Untuk jenis hewan tertentu, kita juga diperbolehkan
untuk menyentuhnya tetapi harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh petugas karena
apabila kita menyentuhnya secara sembarangan akan membuat hewan tersebut merasa tidak
nyaman.

  

Didalam seaworld terdapat lorong kaca dimana kita dapat melihat hewan-hewan air secara
langsung dari bawah seolah-olah kita berada didalam laut. Desain dan suasana yang diciptakan
begitu menakjubkan sehingga kita tak akan bosan untuk melihat hewan-hewan air tersebut
berenang kesana kesini. Selain itu, dilantai 2 (dua) terdapat perpustakaan yang menyediakan
informasi tentang berbagai macam pengetahuan mengenai kehidupan laut beserta isinya. Dari
lantai 2, kita juga dapat melihat hewan-hewan yang berenang dikolam kaca dari atas.

  

  

Outbondholic Ancol Adventure Park
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Outbondholic Ancol Adventure Park dibangun diatas lahan seluas lebih dari 1,5 hektar dan
berada dikawasan pasar seni ini merupakan bentuk alternatif baru bagi pecinta alam dan
tantangannya di segala usia, baik anak-anak maupun dewasa. Tim profesional akan
membimbing peserta outbond untuk melakukan trekking ke area outbond. OutbondHolic Ancol
Adventure Park di design untuk dua sirkuit, yaitu sirkuit anak-anak (usia 6-12 tahun) dan sirkuit
remaja dan dewasa (12 tahun ke atas). Setiap sirkuitnya dibagi berdasarkan empat zona yaitu
zona hijau, zona biru, zona merah dan zona hitam. Setiap zona memiliki kurang lebih tujuh
sampai delapan rintangan yang harus kita hadapi antara lain Flying Fox, Shaking Bridge,
Monkey Track, Climbing Wall, Spider Web, Elephant Steps dan Nepalese Bridge dengan
tingkat kesulitan yang berbeda-beda, dari yang ringan hingga berat.

  

Trek pertama : Zona Hijau

  

  

Merupakan trek paling mudah karena hanya memiliki 5 rintangan dengan ketinggian sekitar 2-3
meter dan panjang jalur yang pendek.

  

Trek kedua : Zona Biru

  

Pada trek yang kedua ini, jumlah rintangan yang harus dihadapi lebih banyak dan semakin
tinggi dengan jalur yang lebih panjang dari trek sebelumnya. Rintangan yang harus kita lalui di
trek inipun berbeda dengan sebelumnya.

  

Trek ketiga : Zona Merah
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  Rintangan pertama yang harus kita hadapi pada zona ini adalah wall climbing denganketinggian sekitar 10 meter kemudian flying fox. Meskipun di setiap zona selalu ada rintanganflying fox namun memasuki zona merah, kita akan menghadapi 2X (dua kali) melintasi jalurflying fox.  Trek keempat : Zona Hitam  Zona ini merupakan zona terakhir, terberat tetapi sangat menyenangkan karena kita akanmenghadapi beberapa rintangan yang berada di ketinggian sekitar 7 (tujuh) lantai gedungbertingkat dan flying fox sepanjang 480 meter, tidah hanya sekali tapi kita akan ber-flying fox 2X(dua kali) :D  Khusus di zona ini, kita akan dijaga oleh beberapa orang pemandu terutama pada saat flyingfox untuk menghindari terjadinya tabrakan diujung trek atau bisa jadi kita tidak sampai padaujung trek tersebut sehingga harus ditarik oleh mereka.  Di arena ini disediakan tempat penitipan barang, kamar ganti pakaian serta OutbondHolicResto,sebuah restaurant yang menjadi destinasi langsung, yang berfungsi sebagai transit enter bagipara orangtua yang ingin menunggu anaknya bermain outbond. Namun, jika anda tidak inginmenunggu di restaurant, lingkungan sekitar yang teduh dan rimbu dengan tanaman juganyaman untuk duduk-duduk santai sambil menunggu. Selain itu disediakan juga air mineralgratis yang bisa kita ambil pada saat istirahat sebelum melanjutkan ke zona berikutnya.  NB : Sebaiknya gunakan pakaian yang nyaman dipakai dan terbuat dari bahan yang dapatmenyerap keringat serta gunakan sepatu olahraga, hal ini untuk memudahkan kita dalambergerak karena tantangan setiap trek akan berbeda dan semakin berat.   Ingin adu nyali dengan permaian ekstrem yang memacu adrenalin ini, jangan tunda lagi untuksegera datang ke outbondholic karena dijamin keamanannya selama kita mematuhi prosedurkeselamatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selamat menikmati.    Wahana Lainnya  Masih belum puas dengan wahana permainan yang sudah saya sebutkan diatas?Tenang…seperti sudah saya sebutkan diatas bahwa Taman Impian Jaya Ancol merupakantempat rekreasi impian untuk seluruh anggota keluarga, dari anak kecil, remaja sampai orangtua dapat menikmati rekreasi secara bersama-sama karena Taman Impian Jaya Ancolmenawarkan berbagai macam fasilitas untuk bersenang-senang namun tetap mengedepankanunsur edukasi sehingga kita dapat bermain sambil belajar disana.  Salah satu tempat yang terkenal di Taman Impian Jaya Ancol adalah Pasar Seni. Pasar Senimerupakan k omplekspermanen untuk menampung kegiatan para seniman dan pengrajin seni. Menggelar anekabarang hasil seni, kerajinan dan suvenir: mulai dari lukisan, patung, ukir-ukiran dan reliefsampai kepada barang kerajinan yang terbuat dari kuningan, kayu, rotan, bambu, tembikar,kulit, tanduk dan keramik.  Bagi anda yang gemar dengan olahraga renang, disini tersedia Atlantis Water Adventureyang akan memanjakan anda karena anda dapat merasakan sensasi petualangan Water Adventure dalam delapan taman air, yaitu :Poseidon, Antila, Plaza Atlas, Aquarius, Octopus, Atlantean & Kiddy Pool, untuk menyelusuriPeradaban Yunani yang telah hilang. Atlantis Water Adventurer Ancol dilengkapi juga denganfasilitas Kolam Apung, Kolam Arus, Kolam Ombak, Kolam Luncur, Water Outbound dan andadapat melakukan eksplorasi sportaintment dari beragam tawaran fasilitas dan sejumlah gamesserta fasilitas pelatihan Scuba Diving untuk pengunjung dengan trainer Scuba Dive Profesionaluntuk anak-anak di Kolam Tanding dan hingga dewasa di Kolam Ombak.  Di Atlantis Water Adventure terdapat wahana baru yaitu Crazy Highest Longest Slide yangmerupakan wahana water slide atau seluncur yang tertinggi dan terpanjang di Indonesia, jadijika anda dan keluarga atau sahabat ingin merasakan seluncur tertinggi dan terpanjang diIndonesia maka agendakan liburan kali ini untuk berkunjung kesini.  Masih berhubungan dengan dunia air, di Taman Impian Jaya Ancol terdapat GelanggangSamudra .Wahana ini menyajikan atraksi hewan air seperti lumba-lumba, singa laut, berang-berang dan kuda nil,sangat cocok untuk dijadikan tontonan bagi putra-putri anda dan menambah pengetahuanmereka.  Taman Impian Jaya Ancol memiliki wahana baru yang dibangun diatas lahan seluas 34 hektarbernama Ancol Ocean Ecopark. Disini kita dapat melakukan kegiatan outdoor seperti jogging,bersepeda, melakukan permainan paint ball, feeding animal atau memberi makan hewan yangcocok untuk putra-putri anda untuk lebih mengenal dan mencintai hewan disekitarlingkungannya. Selain hewan, mereka juga dapat mengenal berbagai jenis tanaman sehingga cocok sebagai sarana belajar botani. Ditempat inilah kesempatan kita untuk memperkenalkan kepada putra-putri ataupun parasiswa tentang dunia hewan dan tanaman karena selama ini mereka hanya melihatnya daribuku. Kita juga dapat menanamkan kepada mereka pentingnya mencintai, menjaga danmemelihara hewan dan tumbuhan disekitar lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsunganmakhluk hidup di dunia ini.   Oleh karena itu, menurut saya, Taman Impian Jaya Ancol wajib untuk dikunjungi karena tidakhanya untuk bersenang-senang namun juga terdapat kegiatan yang bersifat mengedukasianak-anak usia sekolah. Mereka menjadi lebih tahu mengenai banyak hal, tidak hanyaberhubungan dengan manusia namun juga berhubungan dengan hewan dan tanaman.    Fasilitas Umum  Selain menyediakan wahana permainan, Taman Impian Jaya Ancol juga menyiapkan fasilitasumum untuk kenyamanan para pengunjungnya, antara lain tempat parkir yang luas dan bebasparkir dimanapun dengan hanya membayar 1 (satu) kali ketika anda masuk ke arena TamanImpian Jaya Ancol yaitu sebesar Rp. 20.000,- untuk mobil dan Rp. 15.000,- untuk motor.Sedangkan biaya tiket perorang (usia diatas 2 tahun) sebesar Rp. 15.000,-  Di sini kita tidak akan kesulitan untuk mencari tempat makan atau restaurant, dari restaurantyang sudah terkenal seperti McDonald, Pizza Hut, Bandar Jakarta sampai dengan makanantradisional seperti soto, bakso dan lainnya sangat mudah kita temui.  Untuk urusan buang air kecil atau ingin berganti pakaian, Ancol menyediakan banyak toiletdisetiap wahana yang akan kita kunjungi sehingga anda tidak perlu khawatir menahan BAK.Selain itu, terdapat masjid atau tempat ibadah bagi muslim yang ingin menunaikan kewajibanshalat karena bagaimanapun kita tidak boleh melupakan kewajiban tersebut.  Untuk urusan oleh-oleh, disini tersedia berbagai macam souvenir yang dapat anda beli sebagaikenang-kenangan, dari boneka, kaos, mug, topi, stiker dan barang lainnya dengan harga yangbervariasi.  Jadi tunggu apalagi, segera agendakan liburan anda kali ini untuk berekreasi ke Taman ImpianJaya Ancol karena anda dapat bermain sambil belajar bersama keluarga dan sahabat anda.   
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