
Negeri Legenda Telah Membuka 

Gerbangnya 

ISTANBUL dan ANTALYA, Turki, 25 Juli 2016/PRNewswire/ --  

Taman rekreasi dan hiburan di Turki, Taman Hiburan Negeri Legenda, menyambut 

pengunjung di pusat pariwisata Turki, Antalya, mulai 1 Juli. 

Taman rekreasi dan hiburan paling seru di Turki, Taman Hiburan Negeri Legenda, dirancang 

dan dibangun sebagai sebuah ventura gabungan oleh Hotel Rixos, Emaar Properties PJSC 

dan Dragone Productions. Taman ini akan membawa anak-anak, remaja dan dewasa ke dalam 

sebuah perjalanan paling seru dalam hidup mereka, sebuah pengalaman yang dipenuhi 

petualangan dan kegirangan, dengan sebuah tafsiran baru tentang hiburan. Berlokasi di Belek, 

Antalya sebagai lambang hiburan, taman ini telah menghadirkan sebuah konsep terbaru ke 

Turki melalui arsitekturnya yang luar biasa serta taman dan rancangan seni visual yang 

mengagumkan karya Franco Dragone, dikenal sebagai seorang yang berbakat dalam dunia 

imajinasi dan angan-angan.  

Taman Hiburan Negeri Legenda menawarkan sebuah pengalaman liburan yang sulit 

dilupakan, yang terdiri dari pawai perahu musik pertama di dunia serta “Kerajaan” – dunia 

anak-anak, hotel pertama di Turki yang dirancang khusus untuk anak-anak. Keajaiban Dunia 

Air, Menara Legenda dan Luncuran Air. Jangan lewatkan pengalaman luar biasa di bioskop 

5D, di mana pengunjung masuk harus dengan pakaian renang. 

Hidup dalam Legenda Anda di sini! 

Taman Hiburan Negeri Legenda menawarkan tujuh hingga tujuh puluh suasana menakjubkan 

dalam dunia ajaib yang jauh dan belum ditemukan. Setiap pengunjung menciptakan dan 

hidup dalam legendanya sendiri dalam dunia yang memesona ini. 

Negeri Legenda membuka pintu menuju sebuah dunia yang penuh warna dengan pertunjukan 

air dan cahaya serta memberikan pengalaman sekali seumur hidup kepada pengunjungnya 

dalam dunia air terbesar dan paling seru di Eropa yang dirancang untuk berbagai kelompok 

umur. Terdapat perjalanan perahu dan ekspedisi berburu bawah laut yang menyenangkan 

sebagai sebuah pengalaman luar biasa dan yang tidak terlupakan bagi seluruh keluarga. 

Di Taman Hiburan Negeri Legenda, Anda bisa merasakan tantangan air di kolam berselancar 

dan ombak-ombak raksasa yang mencapai tinggi 2 meter dari ledakan gunung api di kolam 

ombak. Mengamati pemandangan gunung api, ini juga menjadi tempat yang luar biasa untuk 

berjemur di atas pasir putih. 

“Kerajaan”, hotel pertama di Turki yang dirancang khusus untuk anak-anak 

“Kerajaan” – dunia ana-anak, hotel pertama di Turki yang dirancang khusus untuk anak-anak, 

menggambarkan dongeng yang menjadi sumber ilham dari seluruh penampilan taman 

hiburan ini. Hotel ini membentuk kehidupan sehari-hari menjadi sebuah dongeng yang 

menghibur dan sangat bagus untuk anak-anak dan untuk mereka yang masih memiliki 

semangat kekanak-kanakan. 
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