
 

 

______________________________________________________________________________________________ 
Destination Kolmården består av Kolmårdens Djurpark och Vildmarkshotellet. Kolmårdens Djurpark öppnades 1965 
och är idag Nordens största djurpark. Vildmarkshotellet är ett 4-stjärnigt möteshotell vid Bråvikens strand som riktar 
sig till både privatpersoner och företag. Destination Kolmården är en del av Parks and Resorts, Nordens 
ledande koncern inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, 
Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. 

 

 

Pressmeddelande 2021-10-05 

 
 

REKORDMÅNGA ÅRSKORT TILL KOLMÅRDEN SÅLDES UNDER 10 DAGAR 
Fredagen den 24 september inleddes Årskortsdagarna - 10 dagar då man kunde införskaffa Kolmårdens 

årskort ”Wild Card” för 2022 till halva priset. När kampanjen stängde, söndagen den 3 oktober kl. 

23.59, kunde man konstatera att rekordmånga årskort hade sålts - hela 56 011 stycken!  

 

Mot slutet av Kolmårdens sommarsäsong drar den 

traditionsenliga årskortskampanjen igång, där alla kan 

skaffa sitt årskort ”Wild Card” för nästa år till halva priset. 

När kampanjen avslutades söndagen den 3 oktober kl. 23.59 

konstaterades ett försäljningsrekord för Årskortsdagarna. 

Hela 56 011 kort såldes i år, en ökning med hela 97 % 

jämfört med årskortsdagarna 2020 (28 292 kort 2020). Även 

om man jämför med försäljningen under årskortsdagarna 

2019, en säsong som inte påverkades av pandemin, hamnar 

ökningen på + 32 % (42 426 kort 2019).  

 

– Vi har aldrig någonsin sålt så här många Wild Card under 

våra årskortsdagar och det är fantastiskt att vi har så många 

trogna besökare, som trots åren med pandemirestriktioner och begränsat utbud i parken troget väljer att stötta 

oss genom att köpa årskort till 2022. Det känns verkligen i hjärtat och inspirerar oss att fortsätta vårt arbete att 

göra mer för fler djur, säger Christine Karmfalk, vd på Kolmården. 

Under hösten håller Kolmården öppet varje helg för både hotellgäster och parkbesökare fram till Halloween-

premiären den 16 oktober. Halloween pågår mellan 16 oktober-7 november och sedan är det dags för Sagojul som 

går av stapeln under helgerna mellan 27 november-19 december. 

 

För mer information kontakta Annika Troselius, informationschef på Parks and Resorts, på telefon 0708-580050 

eller annika.troselius@parksandresorts.com. För pressbilder besök vår Bildbank 

https://mediabank.parksandresorts.com/ 
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