
 
 

________________________________________________________________________________________ 
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. 2017 hade Furuvik totalt ca 350 anställda under säsong och gästades av drygt 300 000 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, Aquaria, Furuvik och Skara Sommarland. 
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Premiär för spökjakten 2018! 
 
Snart kan du åka genom en mystisk borg, tävla mot dina vänner och samla poäng 
genom att skjuta mot gastar och spöken. Lördagen den 19 maj har Sveriges första 
interaktiva dark ride, Spökjakten, premiär i Furuviksparken.     
 
Totalt 25 miljoner kronor har 
investerats i att bygga om den 
gamla Spökborgen till en så kallad 
interaktiv dark ride där man åker i 
vagnar och skjuter mot spöken 
som dyker upp runt omkring i 
huset. Under åkturen samlar man 
på sig mer och mer poäng 
beroende på hur många spöken 
man lyckas pricka. Åkturen blir 
därmed ett tävlingsmoment där 
gästerna kämpar om att vara den 
som får flest poäng. Spökjakten 
blir den första attraktionen i sitt 
slag i Sverige. 
      
–Det är jättekul att just Furuvik 
kan vara först i Sverige med denna 
typ av attraktion, en så kallad 
interaktiv dark ride. Spökjakten blir 
ytterligare ett lyft av vårt tivoli, 
säger Nina Tano, vd på Furuvik.  
 
Investeringen är en del i den upprustning av Furuviks tivoli som påbörjades för två år 
sedan med nya attraktioner som Små grodorna och Gungan och nu senast berg- och 
dalbanan Fireball. 
 
Spökjakten har premiär lördagen den 19 maj 2018. 
 
För mer information kontakta Nina Tano, vd på Furuvik på telefon 010-708 79 18 eller  
e-mail nina.tano@furuvik.se. För pressbilder besök vår Bildbank 
bilder.parksandresorts.com/furuvik 
 


