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Stark säsongsstart för Gröna Lund

Efter en rekordregnig sommar 2012 öppnade Gröna Lund sina portar inför sitt
130:e år med tillförsikt. Nu kan nöjesparken konstatera att man från april till
och med juni hittills ökat sitt besöksantal mot föregående år med hela 20
procent.

Gröna Lund firar i år sitt 130-årsjubileum med bland annat rekordmånga
konserter på scenerna och en födelsedagspresent till nöjesparkens besökare i
form av en ny attraktion, Eclipse - världens högsta StarFlyer. 56 dagar in i den
132 dagar korta sommarsäsongen kan man räkna in ett rekordhögt gästantal.
Från öppningen i april till och med sista juni har man haft hela 557 782
gäster, vilket är en ökning med 94 466 gäster eller 20 procent jämfört med
samma period föregående år.

– Gröna Lund har sedan 2006 investerat närmare en halv miljard kronor,
byggt nio nya attraktioner, renoverat restauranger, förbättrat parkmiljön och
satsat stort på rekrytering och utbildning av personalen. Allt för att kunna ge
våra besökare en upplevelse i världsklass. Den fina våren, alla konserter och
att vi firar vårt 130-årsjubileum med världens högsta StarFlyer Eclipse bidrar
med största säkerhet också till denna fantastiska besökssiffra, säger Gröna
Lunds VD Magnus Widell.

För mer information om Gröna Lund och konserterna kontakta Annika
Troselius, Informationsansvarig på telefon 0708-580050 eller e-mail
annika.troselius@gronalund.com. För pressbilder besök Gröna Lunds
bildbank www.bilder.gronalund.com och klicka på ”Pressbilder”.

Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och ingår i temaparkskoncernen Parks and
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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.
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