PESIAR
memberikan hiburan kepada
pengunjung. Saat mengitari
kawasan hutan itu seperti berada
di Taman Safari. Namun, hewan
di TDR hanya tiruan.
Selain itu bisa dijumpai wahana yang paling menantang yaitu
Splash Mountain, seperti Niagara
di Dufan, yang dilengkapi dengan banyak taman. Kami
mengelilingi beberapa taman
yang dipisahkan dengan satu
rintangan jeram dan rintangan
jeram terakhir yang paling tinggi
dengan kemiringan mencapai 45
derajat. Wahananya menantang
yang memacu adrenalin, tetapi
menghibur.
Bagi yang ingin bernostalgia

dengan Michael Jackson
dapat menyaksikan film
3D berjudul Captain EO.
Begitu mendengar musik
penyanyi pop yang melegenda itu, pengunjung
dengan reflek mengikuti
iramanya. Pementasannya hanya berlangsung
selama 7 menit.
Setelah menikmati beberapa
wahana, kami bersama ribuan
pengunjung lainnya menikmati
parade yang berlangsung setiap
pk.15.00. Semua pedestrian dipenuhi pengunjung yang duduk
teratur menunggu berlangsungnya
parade. Acara itu diikuti kendaraan dengan karakter masing-masing wahana, dipadukan dengan
tarian dan nyanyian. Ada tokoh
kartun seperti Micky Mouse, Goofy’s, Donald Bebek dan lainnya.
Management Associate,
Publicity Departement, Oriental
Land Co. Ltd Hirashi Suzuk,
mengatakan jumlah pengunjung
pada Desember 2010 sangat
ramai seiring dengannya banyak
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kegiatan. Ditambah lagi dengan
musim panas yang merupakan
peak season. Namun, katanya,
suhu musim panas tahun ini
melebihi dari tahun-tahun
sebelumnya sehingga banyak air
yang digunakan untuk penyemprotan agar pengunjung merasa
nyaman menyaksikan atraksi.
Harga paspor 1 hari Disney
Land atau Disney Sea mencapai
5.800 yen (atau Rp638.000, bila
1 yen setara Rp110) untuk dewasa, 5.000 yen (Rp550.000) remaja dan anak-anak dikenakan
3.900 yen.
Jumlah pengunjung TDR pada
2007 mencapai sekitar 25,424
juta, pada 2008 naik menjadi
27,221 juta, tetapi pada turun
menjadi 25,818 juta. Kelompok
usia pengunjung didominasi 1839 tahun sekitar 50%, lalu usia
4-`11 tahun (19%), menyusul
usia lebih dari 40 tahun (17%),
dan sisanya usia 12-17 tahun.
Sebagian besar pengunjungnya
berasal dari Jepang. (reni.efita@bisnis.co.id)
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