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Taman Impian Jaya Ancol merupakan sebuah objek wisata di Jakarta Utara. Pada 2006,
Taman Impian Jaya Ancol berubah nama menjadi 
Ancol Jakarta Bay City. 
Merupakan taman rekreasi yang paling ramai dan paling akrab dengan penduduk kota Jakarta
dan sekirtarnya. Menyediakan berbagai macam hiburan untuk anak, remaja
maupun dewasa. Taman Impian Jaya Ancol terdiri dari beberapa arena yaitu :

          
    -  Dunia Fantasi - Arena permainan dengan beragam jenis permaianan yang seru, menarik
sekaligus menegangkan.   
    -  Gelanggang Samudra - Menghadirkan atraksi hewan seperti satwa air seperti
lumba-lumba, singa laut, ada berang-berang dan kuda nil   
    -  Atlantis Water Adventure - Gelanggang renang terbesar di Ancol. Banyak fasilitas
permainan seperti seluncur dengan ketinggian kurang lebih 15-20m. Di salah satu bagiannya,
ada sebuah kolam yang pada saat-saat tertentu membuat gelombang besar sehingga semua
orang di dalam kolam tersebut terasa seperti ada di laut   
    -  Pasar Seni - Kompleks permanen untuk menampung kegiatan para seniman dan
pengrajin seni. Menggelar aneka barang hasil seni, kerajinan dan suvenir: mulai dari lukisan,
patung, ukir-ukiran dan relief sampai kepada barang kerajinan yang terbuat dari kuningan,
kayu, rotan, bambu, tembikar, kulit, tanduk dan keramik.   
    -  Seaworld Indonesia - Menawarkan pemandangan menakjubkan tentang hewan laut.  
    -  Marina - Dermaga kapal pesiar bergaya kosmopolitan yang pertama di Indonesia dan
merupakan satu-satunya marina
terlengkap di Indonesia. Dan sekaligus sebagai pusat dermaga wisata 
bahari
ke 
Kepulauan Seribu
.
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    -  Pantai Carnaval - Tempat berekreasi keluarga di tepi pantai, pantai yang memiliki ruang
terbuka yang cukup luas ini sering digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari Festival
Layang-layang, tempat bermain es (Ice World), sampai dengan pementasan berbagai konser
musik.   
    -  Pantai Festival - Tempat berekreasi keluarga di tepi pantai menikmati nuansa alam laut
nan indah.   
    -  Taman Pantai - Taman dan Pantai dirancang khusus untuk rekreasi keluarga dengan
tata lingkungan yang menjanjikan, terdiri dari beberapa bagian pantai
yaitu Pantai Molek, Pantai Danau,
Pantai Ria, Pantai Timur, Pantai Festival dan Pantai Carnaval.
 
    -  Hailai Mercure   
    -  Padang Golf Ancol - Padang Golf Ancol mempunyai bidang permainan 18 hole dengan
desain lapangan unik, bertaraf internasional, penuh tantangan; dipadu dengan segarnya udara
pantai.   
    -  Kereta Gantung Gondola - Menghadirkan pemandangan keindahan Taman Impian Jaya
Ancol. Gondola siap mengantarkan Anda untuk keliling Ancol
dari udara dengan jarak tempuh 2,4 kilometer. Selama di udara Anda dapat melihat suasana
yang terjadi di seluruh wahana yang ada.   
    -  Ice World - Wahana yang menghadirkan tujuh keajaiban dunia dalam pahatan es. Seperti
Candi borobudur, menara eiffel, patung liberty, dll   
    -  Pulau Bidadari - merupakan salah satu resor di Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta.
Sebelum bernama Pulau Bidadari, pulau ini memiliki dua nama yaitu Pulau Sakit dan Pulau
Purmerend.
 

    

Taman Impian Jaya Ancol terletak di Jl.Lodan Timur 7, Marine, Taman Impian Jaya Ancol
Jakarta. Anda dapat mengunjungi Websitenya di www.ancol.com 
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