Nyheter på sommarens nöjesattraktioner.
Nu har de flesta av sommarens stora nöjesparker och attraktioner öppnat upp för säsongen. Här kan du läsa om några av
årets nyheter på nöjesparker, djurparker, vattenland och större museer.

Gröna Lund, Stockholm

Stockholmarnas nummer ett bland nöjesparker – Gröna Lund – bjuder i år de
modiga besökarna på en hissnande attraktion. Enligt deras pressmeddelande
är det nöjesfältets mest intensiva åktur någonsin. ”Snake” är en pop upattraktion som bara finns en säsong, så det gäller att passa på i år om du vill
testa. Den snurrar sina gäster 40 meter upp i luften i 80 kilometer i timmen och
utsätter dem för 4,3 G-krafter. Åk, den som vågar!

Skansen, Stockholm
Skansen invigdes 1891 och är världens äldsta friluftsmuseum. I år har de invigt
ett nytt kunskapshus – Baltic Sea Science Center – ett centrum för lärande,
insikter och forskning om Östersjön. Här kan man gå under ytan och utforska
Östersjön i stora akvarier, i interaktiva utställningar samt uppleva världen under
ytan i filmsalen. Akvarierna visar olika undervattensmiljöer från strandnära
skärgård till öppet hav med både bräckt vatten och vatten med relativt hög
salthalt.
Östersjön är hårt drabbat av övergödning, miljögifter och fiske. I en del av
byggnaden kan vi se de utmaningar som vi ställs inför i dag – hur våra egna val
i vardagen påverkar Östersjöns utveckling i framtiden.

Liseberg, Göteborg
Det blir inga nya åkattraktioner på Liseberg i år. I stället satsar nöjesparken på
ett nytt musik- och nöjesområde: Hamnområdet, med ny scen, restauranger och
barer på bryggkanten. På den nya ”Lilla Scenen” kommer programmet att
erbjuda en mix av allt från punk, schlager och visor till progg, hårdrock och
hiphop. Du behöver inte vara orolig om det blir ”Göteborgsväder” då delar av
nöjesparkens område kan vädersäkras med stora markiser.

Universeum, Göteborg

Universeum, alldeles intill Korsvägen i Göteborg, har i år byggt en
verklighetstrogen dinosaurieutställning. Här kan några av de mest ikoniska
urtidsdjuren upplevas på nära håll, som till exempel en sju meter hög
Brachiosaurus eller en skräckinjagande Tyrannosaurus rex som mäter nio
meter från huvud till svans.
Enligt museet är detta några av de mest verklighetstrogna återskapade
urtidsdjuren i världen. Utställningen bygger på forskningens senaste rön om
dinosaurier och till exempel är tänder och klor kopior av fossil och skinnen
avbildningar av fossila fynd och nutida fåglars ben. Modellerna är dessutom
försedda med motorer som gör att de kan röra på sig naturligt, andas och blinka
med ögonen så att det känns som de följer dig med blicken när du besöker
Universeum.

Skara Sommarland
I vattenlandet Skara Sommarland satsar man på ännu en ny vattenattraktion –
vattenrutschbanan Waka Waka. Det blir den första i sitt slag i Europa, där man
färdas i ringar med plats för två personer i en 210 meter lång bana. Åkturen
påminner om skidåkning, där man tar ut skären i svängarna och varje gång får
en extra fartkick. Ett härligt inslag bland Sveriges nöjesparker!

Kolmården, Norrköping
Kolmården är Nordens största djurpark och har både inhemska djur och djur
från hela världen. Nytt för i år är sälshowen ”Seals” där vi får lära oss en massa
om sälarnas beteende, hur de rör sig både på land och vatten, och varför de
egentligen ser ut som de gör.

Tivoli, Köpenhamn

I år har den legendariska nöjesparken plockat bort den gamla klassikern
Odinexpressen, som efter 30 miljoner åkturer ersätts med nya
bergochdalbanan ”Mælkevejen”, eller Vintergatan som det heter på svenska.
Besökarna på nöjesparken får dock hålla sig till tåls då byggnationen kommer
att ske under sommaren och den öppnar lagom till julmarknaden.
Klart i sommar är dock en uppgradering av Tivolis gamla radiobilar till moderna
modeller som går fortare och är helt utan antenn. Bilarna kommer också att få
större utrymme för nöjesparkens besökarna att köra runt på.

Palais du Circus Organic
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Vad passar bättre efter en heldag på nöjesparken än ett
glas vin som inspirerats av cirkusens magi? Palais du
Circus är ett elegant, bärigt och ekologiskt Rhônevin
med inslag av söta björnbär, körsbär, sötlakrits samt en
liten fläkt av örter. Smaken är fyllig med lena och
behagliga tanniner.

