
SCARY SOMMARLAND!
VÄLKOMMEN TILL ÅRETS RYSMYSIGASTE PRESSVISNING!

Den 26 oktober kl. 10.30 bjuder vi in dig till vår första pressvisning 
någonsin av Scary Sommarland - en rysmysig upplevelse för hela familjen! 

Före alla andra kommer du få vandra runt i tematiserade Halloweenmiljöer, träffa 
våra Halloweenväsen och framförallt få uppleva våra två speciella 

Halloweenattraktioner – Spöktåget och GHostel!

SPÖKTÅGET:
”I en kuslig tid för länge, länge sedan manövrerade Spökkonduktören Boo ett spöktåg mellan 

människovärlden och Spökriket. Under en oväntad, ryslig höststorm kastades Boo av från sitt spöktåg 
och har sedan dess varit fast i människovärlden. Boo har sedan dess gjort allt för att få tag på ett nytt 

tåg så att han kan återvända till Spökriket. Ju fler år som passerat, desto rysligare och galnare har Boo blivit 
i sin kamp att hitta ett tåg. Nu har han tagit sikte på Sommarlandståget som det perfekta färdmedlet för att 

återvända till Spökriket. Kommer han att lyckas och vad händer i så fall med tågets alla passagerare ...?”

GHOSTEL:
”En mörk natt för 50 år sedan, slog blixten plötsligt ned i det gamla och slitna vandrarhemmet Hostel 

utanför Skara. I samma sekund som blixten slog ned försvann alla incheckade gäster och personal spårlöst 
och ingen har sedan dess satt sin fot innanför vandrarhemmets väggar. Det sägs att deras andar är fast i 

en annan dimension och i folkmun har man nu börjat kalla vandrarhemmet Hostel för GHostel. 
Vågar du ge dig in i det hemsökta vandrarhemmets rum och korridorer? 

Och om du gör det, akta dig för rum nummer 6...”

Vad: Scary Sommarland
Var: Huvudkontoret

När: 26 oktober kl. 10.30
Mat: Vi bjuder på mat från Pumpkin n’ Pancakes

   Kliv ombord på Spöktåget, men akta dig för 
   spökkonduktören Boo (Minst 7 år utan vuxet sällskap)

   Checka in på det hemsökta vandrarhemmet GHostel
   (Rekommenderad ålder från 7 år)

   Prova vår rykande varma pumpasoppa, läckra pannkakor
   och lasagne hos Pumpkin n’ Pancakes

   Vandra på Häxans stig och lös uppgiften för att få 
   en belöning

   Besök Labyrinten och se om du kan hitta ut igen

   Lyssna på rysliga spökhistorier hos Häxan

   Träffa våra Halloweenväsen

   Njut av parken i tematiserad miljö i riktig Halloween-anda

   Upplev våra tivoliattraktioner i höstmiljö

Osa senast fredag 25 oktober kl. 12.00 till 
rickard.bender@sommarland.se eller 010-708 80 19. 
Självklart får du även ta med dig en testpatrull i form 
av nyfikna barn!


