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SEK TION 1

Dragen er en klassiker i BonBon-Land.

Borgmester Carsten Rasmussen åbnede for ottende gang BonBon-Land, der lørdag tog hul på sin 28. sæson i regnvejr.  Fotos: Thomas Olsen

BonBon-Land har
åbnet for den 28. sæson
Lige den første times tid var mange godt emballeret i regntøj eller udstyret med paraplyer. Her familien Black fra Skælskør.

FORLYSTELSER:
Borgmesteren stod
traditionen tro for
snoreklipningen,
denne gang i
regnvejr, da BonBon-Land lørdag tog
hul på en ny sæson.

skyerne lå tungt over BonBon-Land, da forlystelsesparken i weekenden slog
portene op for parkens 28.
sæson.
Heldigvis varede det kun
kort, og borgmester Carsten
Rasmussens ord om, at når
BonBon-Land åbner for sæsonen, så er det forår, er ikke
helt ved siden af.

Første gang i rengvejr
Af Helle Hansen
HOLME-OLSTRUP:

Regn-

I år var det ottende gange, at
han havde fornøjelsen af at
klippe den røde snor til forlystelsesparken.
- Men jeg kan ikke huske,

at jeg nogensinde før har åbnet parken i regnvejr, sagde
han. Køerne ved indgangen
lige kl. 10.00 var dog også
beskedne, men i takt med at
vejret blev bedre, dukkede
der flere og flere folk op.
Blandt de første håndføre gæster var Jan og Tanne
Black fra Skælskør, som
sammen med sønnen Nohr
på tre år var kommet for at
se datteren Silke på otte år,
der er en del af Skælskør
Marinegarde, der traditionen tro var med til at åbne
parken.
- Så kommer vi af sted, og

Nogle hardcore BonBon-Lands fans stod i kø i regnvejr for at komme
ind fra start af på åbningsdagen.

Henry Hundeprut stod ved indgangen og tog imod. De fleste børn ville gerne hilse på, men enkelte blev skrækslagne ved synet af mascotten.

vi kommer helt sikkert igen
flere gange i løbet af året, siger Tanne Black.

Stor nok

Melissa Zelmerløw på fire år
har glædet sig helt vildt til at
prøve Skildpadden, da hun
de andre år ikke har været
høj nok men nu er blevet 110
centimeter.
På spørgsmålet om, hvad
der er det sjoveste i parken,
er svaret »BonBon-Land«,
og familien fra Tappernøje
er da også glade for stedet.
At tage sammen herud på
åbningsdagen er efterhånden en tradition, og de har
haft sæsonkort hertil de seneste tre år.
- Det er et rigtig hyggeligt
sted, siger moren Mia Zelmerløw. Tit er det dog Melissa og faren Jakob, som tager
en tur herud, når Mia arbejder i weekenden.

Shinet op

Fire-årige Melissa Zelmerløv havde glædet sig helt vildt til for første gang at kunne prøve Skildpadden,
som kun er oppe i sammen med faren Jakob Zelmerløw.

Der er ingen større nyheder
i år, men en større del af parken er igen blevet shinet op i
løbet af vinteren.
Sidste år var der jævnligt
kvaler med virtual reality
brillerne til Viktor Vandorm, sidste års nyhed i parken, men det skulle nu gerne
være en saga blot. Parken
har i hvert fald udskiftet
brillerne til en ny og mere
stabil model designet specielt til rutsjebanen.
I første omgang har BonBon-Land kun åbent i weekender og på helligdage, men
fra midten af juni er her
åbent alle ugens dage.

