Pressemeddelelse den 1. maj 2017

Fårup Sommerland åbner sæsonen – med ny vild forlystelse
Gæsterne kan se frem til en vild oplevelse med nyheden ’Hvirvelvinden’, når Fårup Sommerland
åbner den 6. maj. Traditionen tro åbnes sæsonen med motorcykeltræf.
- Vi glæder os til en ny sæson i Fårup Sommerland med masser af nye oplevelser. Vi åbner
traditionen tro med motorcykeltræf, hvor vi forventer at få besøg af mere end 3.500 flotte
motorcykler, der kører kolonnekørsel og slutter med at mødes i parken, siger Fårup Sommerlands
direktør, Per Dam Jensen og tilføjer:
- Sæsonens gæster kan især glæde sig til at prøve vores nye svimlende forlystelse, Hvirvelvinden,
hvor man bliver kastet rundt i luften fra side til side og om ens egen akse i 19 meters højde, siger
Per Dam.
Udvidelse af hotellet er klar til brug
- I løbet af vinteren har vi udvidet Hotel Fårup, så parkens og hotellets gæster kan spise frokost og
aftensmad i hotellets restaurant, og samtidig er der endnu flere mulighed for konferencer, fester
og miniferier. Hotellets mange muligheder er med til at understrege vores nye motto: ’De største
oplevelser er dem, vi har sammen.’ For hotellet er indrettet familievenligt og er som skabt til
hyggelige timer sammen. Vi åbnede hotellet sidste år, og det var en stor succes, hvor over 10.000
gæster boede og kombinerede besøget i Fårup Sommerland med en miniferie, siger Per Dam.
Livekoncerter og børnefestival
- I løbet af forsommeren har vi arrangeret ’Børnefestival’ hvor populære gæster kommer og
underholder børnene. Man kan glæde sig til at møde Onkel Reje, Quizmonster, Motor Mille og
kendte deltagere fra MGP og X-Factor 2017. I august holder vi en række live koncerter med
trækplastre som Page Four, Citybois, Gulddreng og Joey Moe. Så der er store oplevelser i vente for
både små, unge og voksne, siger Per Dam.
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