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PRESSEMEDDELELSE

Rekorddag i Fårup Sommerland
Onsdag den 20. juli blev en rekorddag for Fårup Sommerland - næsten 15.000 gæster besøgte
parken.
Fårup Sommerland, 21.07.16 - Der var - mildt sagt - godt gang i gynger, trampoliner og
karruseller i Fårup Sommerland onsdag den 20. juli. Hele 14.750 gæster havde fundet vejen til
den nordjyske forlystelsespark.
- Efter en periode med ”typisk dansk sommervejr” er sommeren endelig kommet til
Nordjylland. Vi havde forventninger om, at dagen i går ville blive en rigtig god dag, idet
rekorddagene helt typisk falder på tirsdage og onsdage i uge 29 og 30. Vi endte op med næsten
15.000 gæster, hvilket er vores hidtil bedste dag i år, siger Søren Kragelund, direktør i Fårup
Sommerland.
Rekorden er ikke all-time-high, men slår alligevel gæsterekorden for både 2013, 2014 og 2015.
Man skal dermed helt tilbage til 2012, før man finder højere gæstetal end det Fårup
Sommerland oplevede i går, den 20. juli.
All-time-high gæsterekord var også på en onsdag i uge 29 - den 20. juli 2011. For eksakt fem år
siden var der på netop denne dag hele 17.287 gæster i parken.
På trods af de mange gæster forløb dagen i går uden komplikationer.
- Naturligvis er der mere travlhed i parken, når vi har så mange gæster. Men vi er godt
forberedt og indkalder ekstra personale, således at vi formår at opretholde den
gæstetilfredshed og det serviceniveau, vi har som målsætning at levere, slutter Kragelund.

Om Fårup Sommerland:
Fårup Sommerland blev etableret i 1975 og kunne i 2015 fejre 40 års jubilæum. Forlystelsesparken er årligt besøgt
af cirka 600.000 gæster, hvoraf 80 procent af disse er danske. Fårup Sommerland har en gæstetilfredshed på hele
99 procent og har gennem årene vundet en lang række priser, blandt andet Europas 2. bedste forlystelsespark
(Kirmes, 2015), Verdens 3. bedste service (IAAPA, 2015), Danmarks bedste forlystelsespark (2014) samt Danmarks
bedste sommerland (2014). Fårup Sommerlands vision er at være indbegrebet af enestående oplevelser for
familier i hele Norden.

