
 

 

________________________________________________________________________________________ 
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. 2018 hade Furuvik totalt 
ca 350 anställda under säsong och gästades av drygt 320 000 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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NYTT BESÖKSREKORD FÖR FURUVIK 
I söndags stängde Furuvik sina portar för sommarsäsongen efter 97 öppetdagar. Efter att 
den sista gästen passerat in genom grindarna kunde man konstatera att parken återigen 
slagit besöksrekord i modern tid. Med totalt 330 989 gäster är förra årets rekord slaget 
med 1 902 personer och nu laddar man om inför Halloweenpremiären den 26 oktober. 
 
Med den nya attraktionen Radiobilarna, 
22 konsertkvällar, djurvisningar, varma 
baddagar och ett nästintill fullbelagt 
Havshotell och Havscamping under 
högsäsong, lyckas Furuvik återigen slå 
besöksrekord i modern tid. Sommar-
säsongen besöktes totalt av 330 989 
gäster, vilket innebär att man slår 
föregående års besöksrekord med 1 902 
personer.  
 
– Det känns fantastiskt att vi återigen 
lyckas göra en rekordsäsong. På bara 
några år har vi lyft våra besökssiffror från 
runt 250 000 besökare till över 300 000, 
något som vi lyckats med tack vare medvetna satsningar och investeringar. Den här fina 
sommaren ger oss extra mycket energi för att ladda om till ett fantastiskt Halloweenfirande i 
oktober, säger Nina Tano, vd på Furuvik. 
 
 
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 
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