Dinosaurer og virtuel rutsjebane skal
sikre attraktioner god sæson
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Fredag slog Knuthenborg Safaripark og Bon Bon land dørene op til en ny
sæson. Nye tiltag i begge lejre skal sikre en vellykket økonomisk sæson
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Man skal 65 millioner år tilbage for at finde årsagen til de lange bilkøer på Lolland fredag. De børn vi mødte havde
nemlig et fælles mål
- Jeg skal ind og se dinosaurerne, fortalte Ferdinand Hoff.
Knuthenborg Safaripark har investeret et tocifret millionbeløb i en autentisk dinosaurpark med 22 forskellige
dinosaurer. Til stor glæde for nogen og lidt angstprovokerende for andre
- De er jo lidt store nogen af dem, så min datter blev lidt bange. Men vi har altså snakket om derhjemme, at det
ikke er ægte. Men de kan jo godt virke ret ægte, siger Majken Christensen, gæst i Knuthenborg Safaripark.

Minister klippede snoren til fortiden
Danmarks beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen havde sagt ja til at klippe snoren til fortiden. Og det var der
flere årsager til
- Det har jeg sagt ja til, fordi jeg kender Christoffer Knuth. Han har bedt mig om at komme herned og være med til
at markere den her nye investering. Det vil jeg gerne være med til at støtte op om, for det er et tiltag, som jeg er
sikker på både sikre vækst, arbejdspladser og turisme, siger Troels Lund Poulsen (V), beskæftigelsesminister.

Store ambitioner trods overskud
Selvom Knuthenborg Safaripark har kørt med overskud de seneste år, så er forventningerne tårnhøje til det nye
projekt.
- Vi bliver jo nød til at udvikle os, så vores gæster vil blive ved med at komme på besøg. Dinosaurerne kommer til
at give os et kæmpe løft, både kvalitetsmæssigt og oplevelsesmæssigt, siger Christoffer Knuth, ejer af
Knuthenborg Gods og Safaripark.

Det skulle gerne blive skide skægt i Bon Bon land
I Holme-Olstrup var bilkøerne skiftet ud med en anden slags køer.
- Ja vi har ventet lidt i kø. Det er fordi vi skal op og prøve Victor Vandorm med virtual briller på, siger Silke Zadeh,
Næstved
Bon Bon land slog nemlig også dørene op i dag og deres nye tiltag er Victor Vandorm. Det er er den første
virtuelle rutsjebane i Danmark. Rutsjebanen tager gæsterne med ind i et hemmeligt univers, hvor man blandt
andet kommer igennem både storby, tropisk regnskov og mange andre verdener. Vores testpersoner godkendte
turen.
- Det var sjovt. Man skulle også samle guldmønter på turen, men det var ret svært. Men det var sjovt at kører
igennem alle verdener, siger Liva Toftum, Glumsø.

Ny maling og ny app
Bon Bon Land har også fået en make-over, da mange af forlystelserne er blev malet. Og så har de fået udviklet en
kø-app, som er et underholdningsspil, man kan blive fordrive ventetiden med, når man står i kø til forlystelserne.
Men Bon Bon Land har også brug for nye tiltag, da de i ti år er kommet ud med røde tal på bundlinjen.

- Nu skal der ske noget nyt. Og vi er ret stolte over både vores virtuelle rutsjebane og vores app, så vi er meget
positive. Vi har også lagt nogle gode planer med ejerne af Bon Bon Land. Så vi tror på, at det kan blive en rigtig
god sæson, siger Mette Nielsen, presseansvarlig, Bon Bon Land.

