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Fin sommarsäsong för Furuvik
Den 5 september stängde Furuvik för sommarsäsongen och nu genomgår
parken en förvandling till rysmys och skräck inför årets Halloweenfirande. När
säsongen summeras kan vi konstatera att trots en utebliven konsertsommar
även detta år har hela 187 182 gäster besökt parken, en fin siffra med tanke
på restriktioner och begränsat antal gäster.
Furuvik öppnade djurparken omsorgsfullt i maj som planerat och kunde efter
lättade restriktioner även öppna tivoliområdet i början av juni. Trots att
konsertsommaren uteblev även detta år och trots restriktioner och ett
begränsat antal gäster varje dag, kunde 187 182 gäster summeras ihop när
parken stängde för sommarsäsongen söndagen den 5 september.

– Vi gick in i säsongen 2021 med stor osäkerhet kring hur pandemin skulle
utveckla sig och vilka restriktioner som skulle gälla. Men jag är oerhört stolt
över både våra medarbetare och våra gäster, som tillsammans har tagit ett
stort ansvar i att upprätthålla och följa alla restriktionerna. Sommaren blev,
trots förutsättningarna, riktigt bra och det ger oss en välbehövlig skjuts på
väg ut ur den här krisen, säger Sandra Wilke, vd på Furuvik.
Säsongsfakta
Antal gäster: 187 182 besökare (2020: 98 243 besökare)
Omsättning: 111,8 miljoner kronor (2020: 41,1 miljoner kronor)
Antal loginätter: 7 886 (2020: 5 972)
Vi har snurrat 20 000 sockervadd
Vi har skopat 34 000 kulor glass
Vi har planterat 17 000 sommarblommor

För mer informationkontakta Annika Troselius, informationschef på Parks and
Resorts på 010-708 91 50 eller annika.troselius@parksandresorts.com. För
pressbilder besök vår Bildbank http://mediabank.parksandresorts.com

Furuvik är en kombinationspark med djurpark, tivoli, badland och konsertarena,
naturskönt belägen vid havet ca 1 mil söder om Gävle. Furuvik öppnade redan
1900. Sedan 2008 återfinns Nordens enda primatforskningsstation i parken.
Furuvik är medlem i Svenska Djurparksföreningen samt den europeiska
branschorganisationen EAZA. En av parkens viktigaste uppgifter är att sprida
kunskap om djur och natur. 2019 hade Furuvik totalt ca 350 anställda under
säsong och gästades av nästan 350 000 besökare. Furuvik är sedan 2010 en del
av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen
ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik
och Skara Sommarland.
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