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Grönan tackar gästerna med en extra
tivolidag

Den 22 september stängde Gröna Lund sina portar för sitt 130:e år. En säsong
som kantats av fint väder, rekordmånga konserter och många gäster. En
säsong man inte vill ska ta slut. Redan på fredag hålls en extra konsert med
In Flames, men nu har tivolit även beslutat att hålla extraöppet söndagen den
29 september, då man även passar på att bjuda alla gäster på entré och fria
åk för jubileumssiffran 130 kronor.

– Den här säsongen kommer förmodligen gå till historien på många sätt.
130-årsjubileum, rekordmånga konserter, rekordmånga åk i attraktionerna



och förmodligen rekordmånga gäster. Då vill vi också ge tillbaka till våra
gäster på något sätt. Att kunna öppna upp en extra dag och bjuda alla på
entré och åk för 130 kronor känns som en bra present till alla stockholmare,
säger Gröna Lunds VD Magnus Widell. 

Gröna Lund öppnar hela tivolit söndagen den 29 september kl. 12.00-20.00
med attraktioner, spel och mat. Entrén kostar 130 kr och då ingår fria åk hela
dagen (ordinarie pris 410 kr). Entrébiljett köpes på plats på Gröna Lund. Barn
0-6 år samt 65+ som normalt har fri entré på Gröna Lund erhåller fri entré
och fria åk denna dag. 

För mer information om Gröna Lund kontakta Annika Troselius,
Informationsansvarig på telefon 0708-580050 eller e-mail
annika.troselius@gronalund.com. För pressbilder besök Gröna Lunds
bildbank http://bilder.parksandresorts.com/gronalund.

Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och ingår i temaparkskoncernen Parks and
Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin, tillsammans med
Kolmården, Aquaria, Furuvik och Skara Sommarland. Tivolit har 30 attraktioner
och sex restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat-
och snackskiosker. Gröna Lund bjuder även på en mängd underhållning i form av
konserter, dans, barnunderhållning mm. 2012 hade tivolit ca 1400 anställda
under säsongen, över 1,4 miljoner besökare och omsatte drygt 455 miljoner kr,
vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner.

mailto:annika.troselius@gronalund.com
http://bilder.parksandresorts.com/gronalund


Kontaktpersoner

Annika Troselius
Presskontakt
Informationschef
Press och information
annika.troselius@gronalund.com
010-708 91 50
0708-580050

mailto:annika.troselius@gronalund.com
tel:010-708 91 50
tel:010-708 91 50

