ZOOKA DIVE AND WATERSPORT
JL.SEGARA LOR 19,
DEPAN KLENTENG/KONGCO,
TANJUNG BENOA
Hotline : 081338024287 , 08123906032

BERMAIN AIR DI TANJUNG BENOA
LOKASI: ZOOKA DIVE AND WATERSPORTS
BOOKING : 081338024287 / 08123906032 / info@zookabaliwatersport.com
Terletak di Tanjung benoa, sebagai pusat olahraga air/ watersport /marine sports, zooka dive and
watersport menawarkan fasilitas yang komplit untuk liburan anda. aktifitas yang kami tawarkan
antara lain : Jetski, Parasailing, Flying fish , Banana boat, Scuba diving, Snorkeling , Glass
bottom plus kunjungan ke Turtle Island (pulau penyu), Flying Fish, Rollin Doughnut (big
marble ) dan Wakeboard.
PARASAILING
Durasi : 1 putaran / kurang lebih 10 menit.
Terbang melayang di ketinggian 70 -80 meter
dalam beberapa menit diatas permukaan laut
sambil melihat keindahan kawasan nusa dua /
tanjung benoa adalah merupakan pengalaman
yang sangat menarik. dengan menggunakan
standart safety permainan ini di dedikasikan untuk
jiwa yang ingin mencoba tantangan baru.
BANANA BOAT
Durasi : 15 menit
Permainan ini merupakan permainan yang paling mudah dan sangat flexible untuk dilakukan
segala usia,tanpa membutuhkan skill atau keahlian apapun,pemain hanya duduk diatas banana
rubber sambil pegangan pada holder yang ada dan ditarik dengan speed boat…
Bagi yang ingin lebih extrem adakalanya banana boat ini bisa dibalikkan/ dijatuhkan ke laut oleh
instruktur kami..
FLYING FISH
Durasi : 15 menit
Terinspirasi oleh layang-layang yang
diterbangkan dengan bantuan angin.
Memanfaatkan arah angin dan ditarik oleh
speed boat dengan kecepatan tinggi
mengunakan mesin outboard 200HP. Alat
permainan ini terbuat dari rubber yang
didesign khusus untuk bisa diterbangkan
dengan ketingian antara 4-5 meter diatas
permukaan air,permainan ini dimainkan oleh
2 orang dengan didampingi oleh seorang
instructur untuk menjaga keseimbangan

disaat terbang.
DIVING / SCUBA DIVING
Durasi : 1 jam
Scuba Diving di bali adalah sebuah pengalaman
adventure yang menyenangkan
Selama di bali, anda bisa mencoba menyelam/
diving.
Untuk level ahli, anda bisa mencoba dive site :
amed,tulamben,lembongan,pulau menjangan dan
beberapa lokasi yang cantik.
Untuk pemula, diving/menyelam di tanjung benoa
/nusa dua bisa dicoba.
TIDAK PERLU BISA BERENANG….
BENAR BENAR MENYELAM UNTUK PEMULA ..
Ada instruktur yang bisa dan siap membantu.
Momen ini bisa diabadikan dengan kamera
sewaan di sana.Video dan Foto anda akan
menjadi kenangan indah selama liburan di Bali.
Durasi Menyelam , mulai dari berangkat , adalah
sekitar 1 jam.
Sebelumnya, anda akan di-brief dulu ttg cara-cara
menyelam yang benar. Kedalaman bagi pemula
berkisar antar 3 meter – 7 meter di dalam air
selama 40 menit.
Sambil membawa roti utk makanan ikan, anda
akan melihat indahnya pemandangan bawah laut
yg dipenuhi oleh terumbu karang yg cantik dan
ikan hias warni-warni.
Selama menyelam,anda bisa berpose dan bergaya untuk ditunjukkan kepada teman.
JETSKI
Durasi : 15 menit
JETSKI menggunakan kendaraan di pantai
seperti sepeda motor.
fotonya ada di sebelah ..
Jetski di sini tidak bisa anda kendarai sendiri,
harus didampingi oleh instruktur, mengingat di
pantai Tanjung Benoa banyak terdapat
perahu-perahu dan aktivitas watersport
lainnya, sehingga tabrakan bisa dihindari.
Jangan khawatir, si instruktur ini hanya akan
mengendarai dari pinggir pantai menuju ke
tengah laut, nah sampai disana giliran anda yg
nyetir, si instruktur boncengan.
Snorkeling
Durasi : 1 jam
Berenang di atas permukaan laut sambil menikmati keindahan taman laut/terumbu karang dan
ikan-ikan tropis yang berwarna -warni dengan menggunakan masker, snorkel,dan fins (sepatu
katak) merupakan aktivitas yang menarik dilakukan disaat anda liburan ke bali.dari tempat kami
untuk mencapai snorkeling area bisa menggunakan tradisional boat yang hanya membutuhkan
waktu 10 menit.

Big Mable / donut
Durasi : 15 menit
Salah satu permainan terbaru yang hanya
akan anda temui ditempat kami. Mirip banana
boat ,dengan bentuk berbeda
Alat permainan ini terbuat dari bahan rubber
yang dicover dengan kain khusus marine,yang
bisa memuat 2 orang pemain. Ditarik oleh
boat berkecepatan sedang.
Pemain hanya duduk diatasnya sambil
berpegangan erat.permainan ini lebih seru
disaat speed boat berbelok zig zag.

Turtle farm + glassbottom boat
Durasi : 1 jam
Turtle farm adalah bagian hutan bakau
tanjung benoa yang dijadikan sebagai
tempat penangkaran penyu dan binatang
lainnya sekaligus sebagai obyek kunjungan
bagi para turis yang datang ke bali.dengan
keindahaan pantai yang dikelilingi hutan
bakau.untuk menjangkau tempat tersebut
hanya membutuhkan waktu 15 menit dengan
memakai glass botom boat.
Di tengah perjalanan anda bisa memberi
makan ikan dengan roti yang dibawa sopir
boat.

FASILITAS DI ZOOKA DIVE AND WATERSPORT :
KOLAM RENANG

TOILET DAN RUANG GANTI

LOCKER

RUANG BRIEFING DAN PEMAKAIAN ALAT

TEMPAT DUDUK DAN SANTAI

MINI RESTAURANT

HARGA AKTIFITAS
1. 1X PARASAILING 1 PUTARAN
80.000/ORG
2. BANANA BOAT
15 MENIT
60.000/ORG
3. DIVING
1 JAM
280,000/ORG
4. FLYING FISH
15 MENIT 150.000/ORG
5. JETSKI
15 MENIT
120,000/ORG
6. TURTLE FARM + GLASSBOTTOM
250.000/BOAT
7. BIG MARBLE / ROLLING DONUT 15 MENIT
125,000/ORG
8. WAKEBOARD
15 MENIT
140.000/ORG
9. SNORKELING
1 JAM
110.000/ORG
HARGA SUDAH TERMASUK
- ASURANSI UNTUK TIAP PESERTA
- INSTRUKTUR & PERALATAN (BOAT,TABUNG /SCUBA, DLL)
- FREE PEMAKAIAN FASILITAS ZOOKA DIVE AND WATERSPORT
-ANTAR JEMPUT HOTEL : JIKA DIPERLUKAN

PAYMENT
BCA Denpasar 7670193483 I KETUT DIANA ADHI
atau Bank Mandiri Denpasar 1450006109652 A.N I KETUT DIANA ADHI

