
 

 5 Theme Park di Hong Kong untuk Liburan yang Seru 
 

Hong Kong merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup populer di kalangan            
wisatawan asal Indonesia. Lokasinya yang hanya sekitar 4 jam dari Indonesia dan adanya             
fasilitas bebas visa mendorong banyak WNI untuk datang berlibur ke sini. Ditambah lagi             
dengan wisata belanja dan kulinernya yang lezat, Hong Kong memiliki daya tarik tersendiri             
bagi para pecinta shopping dan foodie. Jadi, wajar deh kalau Hong Kong menjadi destinasi              
wisata yang populer!  
 
Tetapi Hong Kong tidak hanya cocok bagi mereka yang suka belanja dan makan-makan.             
Ada banyak objek wisata lain yang menawarkan beragam aktivitas menarik lho! Salah satu             
aktivitas seru yang bisa kamu coba adalah mengunjungi taman-taman bermain dan theme            
park di Hong Kong – beberapa dari antaranya sudah terkenal seantero dunia.  
 
Mau tahu theme park mana saja yang harus kamu kunjungi? Perhatikan daftar theme park              
di Hong Kong berikut ini dan catat tips untuk liburan seru di sana ya!  
 
1. Hong Kong Disneyland  
 
Kalau membahas theme park di Hong Kong, Disneyland sudah pasti wajib masuk ke dalam              
daftar wajib kunjung. Tidak perlu jauh-jauh ke Amerika Serikat, tempat paling bahagia            
sedunia alias the happiest place on earth ini bisa kamu temukan di Hong Kong!  

 
Karakter Disney dengan latar Sleeping Beauty Castle | Image credit: Hong Kong Disneyland 

 

https://www.facebook.com/hkdisneyland.pa/photos/a.1475043246138117.1073741828.1472772633031845/1697371837238589/?type=3&theater
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Theme park yang dibuka sejak tahun 2005 ini menawarkan beragam wahana seru dan             
pengalaman menarik bagi setiap pengunjung. Kamu bisa bertemu langsung dengan karakter           
Disney favoritmu dan berfoto di beragam spot ikonik ala Disneyland seperti Sleeping Beauty             
Castle di sini!  
 
Taman hiburan ini terbagi menjadi 7 area bertema yaitu Adventureland, Fantasyland, Grizzly            
Gulch, Mystic Point, Tomorrowland, Toy Story Land dan Main Street, U.S.A. Semua area             
memiliki ciri khas masing-masing, mulai dari wahana yang tersedia hingga desain arsitektur            
yang unik.  
 

 
Hyperspace Mountain (kiri) dan The Many Adventures of Winnie the Pooh (kanan) | Image credit: Hong Kong Disneyland 

 
Mulai petualanganmu di Tomorrowland dengan menaiki roller coaster Hyperspace Mountain          
dan mencoba wahana bertema Marvel – Iron Man Experience. Jelajahi hutan yang liar            
sepanjang sungai dengan menaiki Jungle River Cruise dan saksikan pertunjukan “Festival of            
the Lion King” di Adventureland. Ada pula kesempatan untuk berpetualang bersama Winnie            
the Pooh di Fantasyland dan menemui Woody di Toy Story Land. 
 

 
Main Street | Image credit: Hong Kong Disneyland  

 

https://www.hongkongdisneyland.com/attractions/theme-park/?utm_source=TripZilla%20Indonesia&utm_campaign=Theme%20Park%20Hong%20Kong%20Article
https://www.hongkongdisneyland.com/id/entertainment/character-meet-mickey-minnie-town-square/?utm_source=TripZilla%20Indonesia&utm_campaign=Theme%20Park%20Hong%20Kong%20Article
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Sempatkan juga untuk berjalan-jalan di Main Street, U.S.A. yang bergaya klasik Amerika.            
Siapa tahu, kamu bisa bertemu dan berfoto dengan karakter Disney favoritmu seperti            
Mickey Mouse dan teman-temannya! 
 
Klook Pro-Tip: Sebagai destinasi wisata utama di Hong Kong, wajar saja kalau Disneyland             
ramai dikunjungi. Untuk menghindari antrian saat membeli tiket, kamu bisa memesan tiket            
Hong Kong Disneyland dari Klook. Selain menghemat waktu, kamu juga bisa menghemat            
hingga 98 HKD (~Rp 172.000) kalau memesan tiket lebih awal melalui Klook lho! Lumayan              
banget deh sebagai tambahan uang jajan di dalam Hong Kong Disneyland!  
 

 
Makanan lezat ala Mickey Mouse | Image credit: Klook 

 
Selain bertemu dengan karakter Disney, kamu juga bisa belanja di toko suvenir dan             
mengunjungi restoran-restoran di Disneyland. Pilihan makanan di sana cukup bervariasi dan           
memiliki tema-tema unik. Pastikan kamu mencoba santapan ala Disneyland seperti pizza           
berbentuk kepala Mickey Mouse atau paling tidak, bakpao karakter Disney. Makanan ringan            
seperti es krim dan waffle yang berbentuk Mickey Mouse juga bisa kamu cicipi di              
Disneyland! 
 
Klook Pro-Tip: Makanan yang dijual dalam theme park di Hong Kong ini memang sedikit              
lebih mahal dari harga makanan di luar. Tetapi kamu masih tetap bisa mencicipi makanan              
khas Disneyland sekaligus berhemat kalau menggunakan voucher ini!  

https://tripzilla.sg/external-links/view/9311
https://tripzilla.sg/external-links/view/9311
https://tripzilla.sg/external-links/view/9311
https://tripzilla.sg/external-links/view/9311
https://tripzilla.sg/external-links/view/9312
https://tripzilla.sg/external-links/view/9312


 

 5 Theme Park di Hong Kong untuk Liburan yang Seru 
 

 
Parade “Disney Paint the Night” | Image credit: Klook 

 
Kunjungan ke Disneyland tidak lengkap kalau belum menyaksikan pertunjukan parade          
Disney! Disneyland Hong Kong menawarkan dua parade setiap harinya yaitu parade “Flights            
of Fantasy” pada pukul 15.30 dan parade “Disney Paint the Night” pada pukul 19.30 yang               
berlangsung di area Main Street. Semua karakter Disney favoritmu akan keluar dan            
menyapamu sambil menari dengan iringan musik yang seru.  
 
Klook Pro-Tip: Agar tidak ketinggalan parade ini, perhatikan terus jadwal harian Hong Kong             
Disneyland di situsnya karena jadwal bisa berubah sewaktu-waktu!  
 
Cara ke Hong Kong Disneyland: Naik MTR ke Sunny Bay Station dan ganti ke Jalur               
Disneyland Resort dimana kamu bisa naik kereta bertema Mickey Mouse menuju theme            
park di Hong Kong ini. 
 
Kalau tidak mau repot dan ingin langsung tiba di tujuan, memanfaatkan layanan antar             
jemput dari hotel ke Hong Kong Disneyland. Untuk yang datang bersama rombongan atau             
anak-anak, layanan transportasi ini dijamin akan mempermudah dan menghemat waktu          
perjalananmu deh! 
 
Alamat: Hong Kong Disneyland, Pulau Lantau, Hong Kong 
Jam Buka: Setiap hari, pukul 10.30 – 20.00 (cek situs resmi untuk jadwal harian) 
Harga Tiket: 619 HKD (~Rp 1,1 juta) dengan penawaran khusus dari Klook  
 
 
 
 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9311
https://www.hongkongdisneyland.com/id/entertainment/theme-park/#utm_source=TripZilla%20Indonesia&utm_campaign=Theme%20Park%20Hong%20Kong%20Article
https://www.hongkongdisneyland.com/id/entertainment/theme-park/#utm_source=TripZilla%20Indonesia&utm_campaign=Theme%20Park%20Hong%20Kong%20Article
https://tripzilla.sg/external-links/view/9313
https://tripzilla.sg/external-links/view/9313
https://tripzilla.sg/external-links/view/9313
https://tripzilla.sg/external-links/view/9311
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2. Ocean Park  
 

 
Image credit: Ocean Park Hong Kong 

 
Sebelum Disneyland dibuka, Ocean Park merupakan theme park terpopuler di Hong Kong.            
Meskipun sudah beroperasi selama lebih dari 40 tahun, taman bermain ini masih banyak             
dikunjungi dan terus berkembang dengan beragam inovasi baru. Theme park di Hong Kong             
yang bertema biota laut ini menawarkan beragam wahana menegangkan, pertunjukan          
menarik serta koleksi beragam jenis hewan.  

https://www.facebook.com/hkoceanpark/photos/a.166522746389.119815.75415661389/10155740173451390/?type=3&theater
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Image credit: Ocean Park Hong Kong 

 
Arena bermainnya terbagi menjadi dua area utama yaitu Waterfront dan Summit. Kedua            
area ini dipisahkan oleh gunung dan dihubungkan oleh kereta gantung serta kereta Ocean             
Express.  
 
Klook Pro-Tip: Siapkan kameramu untuk menangkap pemandangan gunung dan laut yang           
menakjubkan dari ketinggian saat menaiki kereta gantung di Ocean Park ya!  
 

 
Mine Train VR Roller Coaster (kiri) dan The Flash (kanan) | Image credit: Ocean Park Hong Kong (kiri) dan Ocean Park Hong 
Kong (kanan) 

 
Bagi kamu yang ingin menantang adrenalin, kamu bisa mencoba beragam wahana           
menegangkan yang terletak di area Summit, Ocean Park. The Flash akan           

https://www.facebook.com/hkoceanpark/photos/a.10151894869786390.1073741834.75415661389/10155944076026390/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hkoceanpark/photos/a.166522746389.119815.75415661389/10155916038571390/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hkoceanpark/photos/a.166522746389.119815.75415661389/10155738027371390/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hkoceanpark/photos/a.166522746389.119815.75415661389/10155738027371390/?type=3&theater
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menghantarkanmu ke ketinggian 22 meter dan berputar 360 derajat dengan kecepatan           
tinggi. Kamu juga bisa menaiki virtual reality (VR) roller coaster pertama Hong Kong di              
Ocean Park. Pengalaman multisensorik yang unik dan canggih ini bisa kamu nikmati dengan             
menaiki Mine Train. Wahana menegangkan lainnya adalah The Abyss yang akan           
membawamu naik ke ketinggian 60 meter dan menghempaskanmu ke bawah secara cepat!  
 
Klook Pro-Tip: Untuk liburan yang praktis, pesan tiketmu secara mudah online melalui            
Klook sebelum kedatanganmu. Harga tiket ini lebih murah dari harga loket dan kamu bisa              
menghemat sampai 75 HKD (~Rp 137.000) lho! Siapa bilang ke theme park harus selalu              
mahal dan boros? 
 

 
Image credit: Klook 
 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9314
https://www.klook.com/id/activity/23-ocean-park-hong-kong-hong-kong/?utm_campaign=ID-tripzilla-5-themeparks-hongkong&utm_source=website_tripzilla&utm_medium=tripzilla&utm_content=hongkong
https://tripzilla.sg/external-links/view/9314
https://tripzilla.sg/external-links/view/9314
https://tripzilla.sg/external-links/view/9314
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Image credit: Klook 

 
Selain wahana ekstrim, beragam pertunjukan menarik dan koleksi aneka satwa bisa kamu            
temukan di sini. Kamu bisa menonton atraksi lumba-lumba di Ocean Theatre dan            
pertunjukan burung kakatua macaw di Amazing Bird Theatre. Dengan tema biota laut yang             
diangkat oleh taman bermain ini, wajar saja kalau koleksi utama di Ocean Park adalah              
satwa lautnya. Bahkan, Grand Aquarium yang berisi 5,000 ikan dari sekitar 400 spesies di              
sini termasuk salah satu akuarium terbesar di dunia lho!  
 
Di Ocean Park, kamu juga bisa menemukan beragam jenis hewan eksotis seperti penguin,             
rubah Arktik, koala dan panda. Jadi, kamu cukup datang ke Ocean Park dan tidak perlu               
jauh-jauh berkunjung ke negara-negara asal hewan tersebut untuk melihat mereka.  
 

 
Image credit: Klook (kiri), Klook (kanan) 

 
Klook Pro-Tip: Kalau kamu ingin lebih dekat dengan hewan langka dan unik ini, kamu bisa               
mengikuti program khusus seperti berinteraksi langsung dengan penguin atau berenang          
dengan lumba-lumba.  
 
Cara ke Ocean Park: Naik MTR ke Ocean Park Station dan keluar dari Exit B. Kamu juga                 
bisa menaiki shuttle bus yang akan mengantarmu sampai ke pintu utama Ocean Park. Paket              

https://tripzilla.sg/external-links/view/9314
https://tripzilla.sg/external-links/view/9315
https://tripzilla.sg/external-links/view/9316
https://tripzilla.sg/external-links/view/9315
https://tripzilla.sg/external-links/view/9316
https://tripzilla.sg/external-links/view/9316
https://tripzilla.sg/external-links/view/9317
https://tripzilla.sg/external-links/view/9317
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transportasi ke Ocean Park dari Klook ini bisa membuat kamu hemat hingga Rp 145.000              
lho! 
 
Alamat: Ocean Park Rd, Wong Chuk Hang, Hong Kong 
Jam Buka: Setiap hari, pukul 10.00 – 18.00  
Harga Tiket: 480 HKD (~Rp 840.000) dengan penawaran khusus dari Klook 
 

3. Noah’s Ark 
 
Pernah mendengar kisah keren Bahtera Nuh dan ingin melihat sendiri kemegahan           
bahteranya? Datang saja ke theme park di Hong Kong yang unik dan edukatif, Noah’s Ark! 
 
Noah’s Ark adalah theme park satu-satunya yang memamerkan replika Bahtera Nuh           
berskala 1:1 di dunia. Taman yang berada di Pulau Ma Wan ini menawarkan berbagai              
aktivitas dan pameran yang mengangkat tema alam, edukasi, hiburan dan nilai-nilai positif.            
Noah’s Ark terbagi menjadi beberapa area yaitu Ark Garden, Ark Life Education Expo,             
Treasure House, Noah’s Adventureland, Solar Tower dan Nature Garden. 
 

 
Replika Bahtera Nuh | Image credit: Noah’s Ark 
 
Di Ark Garden, kamu akan disuguhkan dengan pemandangan Bahtera Nuh yang berdiri            
megah di depan Jembatan Tsing Ma dan replika 67 jenis hewan dalam kisah Nabi Nuh.  
 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9317
https://tripzilla.sg/external-links/view/9314
https://www.noahsark.com.hk/eng/ark-garden.jsp?utm_source=TripZilla%20Indonesia&utm_campaign=Theme%20Park%20Hong%20Kong%20Article
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Ark Garden | Image credit: Klook  
 

 
Image credit: Klook  

 
Kunjungi juga Ark Life Education Expo dan tonton langsung film 4-D kisah Bahtera Nuh              
untuk mengetahui cerita menariknya. Fasilitas canggih di sini juga memungkinkan kamu           
untuk berjalan seolah-olah sedang melewati banjir besar di cerita Nuh – menarik sekali             
bukan?  
 
Klook Pro-Tip: Kunjungan ke taman ini sangat cocok sebagai destinasi wisata keluarga.            
Kalau tidak ingin ribet, pesan tiket Noah’s Ark kamu sebelum keberangkatan. Selain            
mempermudah kunjunganmu, kamu bisa menghemat hingga 43 HKD (~Rp 75.000) dengan           

https://tripzilla.sg/external-links/view/9318
https://tripzilla.sg/external-links/view/9318
https://tripzilla.sg/external-links/view/9318
https://tripzilla.sg/external-links/view/9318
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tiket ini. Bayangkan saja berapa biaya yang bisa kamu simpan saat datang bersama             
keluarga dan rombongan! Tiket ini dijamin worth it banget deh!  
  

 
Noah’s Adventureland | Image credit: Noah’s Ark 
 
Kalau kamu ingin mencoba aktivitas yang lebih menantang, main saja ke Noah’s            
Adventureland yang menawarkan beragam wahana pemanjatan seperti ayunan raksasa         
setinggi 8 meter dan tangga raksasa. Kamu juga bisa menemukan Solar Tower di mana              
kamu bisa mempelajari tata surya melalui dokumenter astronomi 3D dan Nature Garden            
yang memiliki koleksi lebih dari 100 jenis pohon di sini.  
 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9318
https://tripzilla.sg/external-links/view/9318
https://www.noahsark.com.hk/eng/adventureland.jsp
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Pantai Tung Wan dengan latar Noah’s Ark | Image credit: Klook 

 
Klook Pro-Tip: Setelah puas bermain di Noah’s Ark, jangan lewatkan kesempatan untuk            
mengunjungi Pantai Tung Wan yang berada dekat dengan Noah’s Ark. Kamu bisa            
menikmati suasana pantai yang tenang dengan pemandangan memukau Jembatan Tsing          
Ma, Jembatan Ting Kau serta kapal yang sibuk berlalu-lalang.  
 
Cara ke Noah’s Ark: Naik MTR dan turun di Tsing Yi Station. Keluar dari Exit C dan jalan ke                   
terminal bus. Naik bus jalur Tsing Yi & Park Island menuju ke Noah’s Ark. Agar tidak repot                 
urusan transportasi, kamu bisa juga membeli paket shuttle bus yang sudah termasuk tiket masuk              
ke Noah’s Ark melalui Klook .  
 
Alamat: 33 Pak Yan Rd, Ma Wan, Hong Kong 
Jam Buka: Setiap hari, pukul 10.00 – 18.00  
Harga Tiket: HKD 168 (~Rp 294.000) dengan penawaran khusus dari Klook 
 
4. Snoopy’s World 
 
Meskipun tidak seterkenal Disneyland dan Ocean Park, theme park di Hong Kong yang satu              
ini merupakan hidden gem yang harus masuk dalam daftar kunjungan kamu. Konsep taman             
bermain yang serba Snoopy ini dijamin akan memanjakan anak-anak serta para pengagum            
karakter kartun Peanuts. 
 
Snoopy’s World dibuka pada tahun 2000 dan berada di lantai 3 Sha Tin New Town Plaza                
Shopping Mall. Taman hiburan ini memiliki beberapa zona bermain seperti Snoopy House,            
Peanuts Academy, Canoe Ride, Peanuts Dugout dan Peanuts Boulevard. Meskipun          
tergolong kecil, theme park ini menawarkan pengalaman unik di mana para pengunjung            
akan dibawa masuk ke dunia kartun Peanuts. 
 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9318
https://tripzilla.sg/external-links/view/9318
https://tripzilla.sg/external-links/view/9318
https://tripzilla.sg/external-links/view/9318
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Snoopy House | Image credit: edwin.11 

 
Saat memasuki taman ini melalui Doghouse Entry, kamu akan menemukan Snoopy House            
dengan Snoopy raksasa di atasnya. Replika rumah anjing lucu ini merupakan museum mini             
untuk karakter Peanuts ciptaan Charles Schulz.  
 

https://www.flickr.com/photos/edwin11/1496641041/
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Peanuts Dugout | Image credit: Wikimedia 

 
Bagi kamu yang datang bersama anak-anak, kamu bisa mengajak mereka bermain           
perosotan bertema Snoopy di Peanuts Dugout. Anak-anak juga bisa menaiki Canoe Ride            
yang akan membawa mereka menyusuri kanal yang dihiasi aneka karakter Peanuts.  
  
Klook Pro-Tip: Meskipun untuk masuk ke taman bermain ini tidak dipungut biaya, kamu             
harus menunjukkan bukti berbelanja di New Town Plaza agar bisa menaiki wahana Canoe             
Ride. Jadi jangan lupa untuk menyimpan struk belanja kamu sebelum naik ke taman             
bermainnya. Jika tidak ingin mengantri lama untuk menaiki wahana spesial ini, kamu            
sebaiknya berkunjung pada hari biasa. 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HK_Shatin_%E5%8F%B2%E8%AB%BE%E6%AF%94%E9%96%8B%E5%BF%83%E4%B8%96%E7%95%8C_Snoopy%27s_World_children%27s_playground_May_2016_DSC_(1).JPG#/media/File:HK_Shatin_%E5%8F%B2%E8%AB%BE%E6%AF%94%E9%96%8B%E5%BF%83%E4%B8%96%E7%95%8C_Snoopy%27s_World_children%27s_playground_May_2016_DSC_(1).JPG
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Image credit: edwin.11 

 
Selain tempat bermain untuk anak-anak, orang dewasa juga bisa menikmati banyaknya           
spot-spot unik dan lucu untuk menambah koleksi foto Instagram kamu. Kamu bisa dengan             
bebas bergaya dengan Charlie Brown dan teman-temannya di Peanuts Academy. 
  
Klook Pro-Tip: Agar kamu bisa terus eksis di sosial media dan meng-upload foto-foto keren              
di Snoopy’s World tanpa bayar biaya roaming yang mahal, beli saja kartu sim 3G lokal!               
Paket data tanpa batas dengan koneksi internet yang cepat bisa kamu nikmati hanya             
dengan membayar 60 HKD (~Rp 105.000). Pesan kartu sim 3G-mu melalui Klook dan ambil              
sebelum kamu keluar bandara di Hong Kong untuk koneksi lancar saat berlibur! Praktis             
sekali kan? 
 
Cara ke Snoopy’s World: Naik MTR ke Sha Tin Station dan keluar dari Exit A3. Snoopy’s                
World terletak di New Town Plaza Phase 1.  
 
Alamat: New Town Plaza Phase 1, 18 Sha Tin Centre St, Sha Tin, Hong Kong 
Jam Buka: Setiap hari, pukul 11.00 – 19.00 
Harga Tiket: Gratis 
 
5. Ani-Com Park@Harbour“FUN”  
 
Penasaran dengan budaya dan gaya hidup masyarakat Hong Kong? Kamu bisa           
mengamatinya melalui karya seni yang dipamerkan dalam theme park di Hong Kong ini.  
 

https://www.flickr.com/search/?text=new%20town%20plaza%20hong%20kong
https://tripzilla.sg/external-links/view/9319
https://tripzilla.sg/external-links/view/9319
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Image credit: Hong Kong Tourism Board 

 
Ani-Com Park@Harbour”FUN” adalah taman bertema komik klasik Hong Kong yang          
memamerkan 30 patung karakter Ani-Com. Taman yang berada dekat dengan Lapangan           
Golden Bauhinia ini didirikan untuk mempromosikan komik khas Hong Kong kepada           
pengunjung dan penduduk setempat. Para penggemar komik dan animasi Hong Kong           
dijamin akan bisa berdekatan dan puas berfoto dengan patung-patung karakter favorit deh! 
 

 
Old Master Q alias “Lao Fu Zi” | Image credit: Hong Kong Tourism Board 

 
Beberapa karakter komik Hong Kong yang terkenal seperti Old Master Q, Cloud, Wong Xiao              
Hu, On On & Guy Guy dan Ding Ding Penguin bisa kamu temukan di sini. Karakter komik                 
klasik ini melakukan berbagai pose unik untuk menggambarkan budaya serta gaya hidup            
masyarakat Hong Kong. Selain bisa ber-selfie ria dengan patung-patung Ani-Com, kamu           
juga akan belajar lebih banyak tentang budaya setempat lho!  
 

http://www.discoverhongkong.com/eng/see-do/highlight-attractions/themed-attractions/ani-com-park-at-harbour-fun.jsp?utm_source=TripZilla%20Indonesia&utm_campaign=Theme%20Park%20Hong%20Kong%20Article
http://www.discoverhongkong.com/eng/see-do/highlight-attractions/themed-attractions/ani-com-park-at-harbour-fun.jsp
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Lawan Wong Xiao Hu dalam permainan catur! | Image credit: Hong Kong Tourism Board 

 
Sebagai ide foto selfie, kamu bisa berinteraksi langsung dengan berbagai karakter komik            
dengan memainkan permainan klasik seperti mahjong, hopscotch dan naik kereta.  
 
Klook Pro-Tip: Mumpung berada di daerah Wan Chai, sempatkan juga untuk menjelajahi            
daerah yang memiliki pesona masa lampau sekaligus modern ini. Agar kamu bisa lebih             
leluasa mengunjungi daerah ini, pastikan kamu memiliki kartu transportasi turis Octopus           
yang bisa dibeli melalui Klook. Dengan kartu multifungsi ini, kamu bisa membayar biaya             
transportasi umum, berbelanja di mini market serta membeli makanan cepat saji. Praktis            
banget deh!  
 
Cara ke Ani-Com Park@Harbour“FUN”: Naik MTR ke Wan Chai Station dan keluar dari             
Exit A5. Jalan sepanjang jembatan menuju O’Brien Road dan lewati Immigration Tower dan             
Central Plaza menuju Convention Plaza. Belok kanan dan jalan sepanjang jembatan menuju            
Great Eagle Centre. Keluar dari jembatan melalui pintu keluar pertama dan ikuti tanda             
petunjuk menuju Ani-Com Park@Harbour”FUN” melalui Fleming Road dan Expo Drive East.  

 
Alamat: 1 Expo Dr, Wan Chai, Hong Kong 
Jam Buka: Setiap hari, 24 jam 
Harga Tiket: Gratis 
 
Nah, sekarang kamu sudah tahu kan alternatif aktivitas selain berbelanja dan makan di             
Hong Kong. Theme park di Hong Kong mana yang akan ingin kamu kunjungi? 
 

http://www.discoverhongkong.com/id/see-do/highlight-attractions/themed-attractions/ani-com-park-at-harbour-fun.jsp
https://tripzilla.sg/external-links/view/9320
https://tripzilla.sg/external-links/view/9320
https://tripzilla.sg/external-links/view/9320

