
Barnas
norge

Tusenfryd 
dyreparken 
Hunderfossen 
kongeparken  
Bø sommarland



TusenFryd 
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VisiTnorway.no

Bli med i vår konkurranse her:
www.visitnorway.no/barnasnorge

Førstepremie: 
Familiebillett til ALLE Norges fem største  
fornøyelsesparker, inkludert én overnatting  
ved hver park.

Andre til femtepremie: 
Familiebillett til én av Norges største fornøyelsesparker.

Vil du ha en spennende sommer?  
Da skal du ta med deg familien og 
besøke én eller flere av våre fornøyelige 
familieparker. Vi kan love deg kiling i 
magen, sitrende spenning og mye moro! 
Dette er et bilag for de fem største  
familieparkene i Norge.  
Bø Sommerland ligger i Telemark. 
Dyreparken ligger like ved  
Kristiansand på Sørlandet. Kongeparken 
 finner du utenfor Stavanger.  
Hunderfossen ligger ved Lillehammer 
og TusenFryd finner du like ved Oslo. 
Les mer om parkene på 
www.visitnorway.no/barnasnorge 
 
Ha en gøyal sommer og god fornøyelse!

Layout: P&T International as 
Trykk: Network Produksjon 
Forsidefoto: Kongeparken 
Utgiver: Innovasjon Norge, 
Akersg. 13, 0158 Oslo 
Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo 
Redaksjon avsluttet 6. mars 2009 
Det tas forbehold om endringer og  
opplysninger når det gjelder de konkrete  
tilbud, priser og aktiviteter i magasinet.
Tilbud og produkter gjelder for 2009

drømmeferie 

Familiebillett til én av Norges største fornøyelsesparker.
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I år kan Norges største fornøyelsespark 
nok en gang by på en nyhet i verdens-
klasse. SpinSpider er en ultraheftig 
attraksjon som vil få selv den mest  
garvede karusellkjører til å ta  
betenkningstid. 
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Tusenfryd
Foto: © TusenFryd Foto: © TusenFryd

Foto: © TusenFryd

Foto: © TusenFryd

Stupeshow - for første gang i Norge!
I perioden 1. juli til 9. august kan du oppleve en spektakulær 
stupeoppvisning som inneholder akrobatikk, humor og  
spenning fra 25 meters høyde. (Inkludert i inngangsbilletten.)



ThunderCoaster
Kåret til en av verdens  
beste berg-og-dal-baner! 
Toppfart på nesten 100 km/t, 
brattere en unnarennet i 
Holmenkollen. Du er vektløs 
12 ganger!

SpeedMonster
Skandinavias kanskje råeste  
attraksjon. Med 6000 heste-
krefter tar den deg fra 0 til 90 
km/t på to sekunder, raskere 
enn dagens Formel 1-biler! 

SpaceShot
Ved hjelp av 5000 heste- 
krefter blir du skutt 65 meter 
til værs med 4G og en  
akselerasjon som er  
raskere enn romfergen! 

SuperSplash
Med et av verdens bratteste 
watercoaster-dropp sørger 
nedslaget for å sende vann 
titalls meter av gårde. Ikke  
for deg med vannskrekk!

Åpningstider
Se tusenfryd.no eller 
infotlf. 64 97 66 99

Flere fornøyelser
Ved besøk i TusenFryd  
kan du kjøpe parkbillett  
til Bø Sommarland til  
50% rabatt. Har du sesong-
kort i TusenFryd får du 50% 
rabatt i Bø Sommarland.

Dråpen til TusenFryd
Riksteatrets kritikerroste 
forestilling "Dråpen" spilles 
i TusenFryd i perioden 4.-14. 
juni. Sikre deg billetter på 
www.tusenfryd.no!

Slik kommer du hit
Oslos morsomste nabo! 
TusenFryd ligger bare  
20 km utenfor Oslo,  
langs E6 og E18.  
Det er flere måter å komme 
seg dit. Du kan f.eks. ta tog  
til Oslo S og egen TusenFryd-
buss fra Oslo Sentralstasjon.

For mer informasjon
www.tusenfryd.no

SpinSpider – en spinnvill nyhet! 

For deg som ikke er skvetten 
TusenFryd har berg-og-dal-baner og attraksjoner 
som kan måle seg med de beste i verden.  
Her er noen få av dem. 
 
På www.tusenfryd.no kan du lese om dem alle.

SpinSpider er en gigant av en 
karusell som kan minne om 
en kjempe-edderkopp. En 
kjempetallerken med plass 
til 40 passasjerer pendler 
frem og tilbake mellom bena 
på «edderkoppen» og blir 
slynget nesten 45 meter opp 
i luften mens tallerkenen 
spinner rundt sin egen akse.

På det raskeste når Spin 
Spider en topphastighet på 
115 km/t og du opplever på 
det meste 4,5 G-krefter på 
kroppen! SpinSpider åpner 
til sommeren og vil gi deg 
en opplevelse du sent vil 
glemme! I TusenFryd er vi opptatt av at hele familien skal ha det moro. For de aller minste er det 

mange attraksjoner og aktiviteter. Favoritten for mange er BarnasFryd – et eget område 
spesielt tilpasset aldersgruppen under 8 år. I BadeFryd (åpent 6. juni - 16. august) kan hele 
familien slappe av og kose seg med soling, leking i sklier og badeelva med 25˚ i vannet.

For hele familien, hele dagen
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Foto: © TusenFryd

TUSENFRYD
Proposal: Fun Logo SpinSpider, no background, no Tusenfryd Logo
26-01-2009

Spar 
Kr 280*

  

ved kjøp av billetter  

på www.tusenfryd.no  

før 1. mai

*) Eks ved familie på  

4 personer – kr 70 i rabatt 

pr. pers.
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dyreparken

Velkommen til  
Norges største og  
mest mangfoldige  
familieattraksjon!  
Over 600.000 gjester 
besøker oss hvert  
eneste år. Kristiansand 
Dyrepark er sommerens 
høydepunkt for far og 
mor, liten og stor.  
Vi har også flere 
spennende nyheter!
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Foto: © Dyreparken

Kaptein Sabeltann feirer 20-årsjubileum

Hiv o’hoi! Kaptein Sabeltann feirer 20-årsjubileum 
i sommer og det kommer ikke til å gå gå upåaktet 
hen! Den 9. juli starter sommerens forestilling. 

Julius fyller 30 år i år og sammen med Kaptein 
Sabeltann vil det skje noe både natt og dag. 
«Kaptein Sabeltann og Den Forheksede Øya» 
spilles hver dag kl 23.00 i perioden 9. – 29. juli. 

For den barske
Har du tatt frem sverdet? Snik 
deg inn i sjørøverlandsbyen, 
hopp opp på en av sjørøver-
skutene og bli med Kaptein 
Sabeltanns menn ut på tokt. 

For den vågale
Liker du å være vektløs?  
I pendelkarusellen Dreggen 
får du virkelig oppleve en 
magekilende kombinasjon av 
høyde, rotasjon og G-krefter. 
Fart og spenning får du også i 
Bob-banen og i tømmerrenna 
Nilen.

For den dyriske
Ta med familien på safari i 
Dyreparkens Afrika, hvor de 
mest eksotiske dyrene er 
samlet. En ting er i alle fall 
sikkert: Det finnes ikke  
flottere løver på denne siden 
av Sinsenkrysset.

For den lekne
Tenk deg en egen verden av 
karuseller, spill og moro, en 
verden som barn elsker og 
der voksne kan bli som barn 
igjen. I Dyreparken har vi to 
slike verdener: Båtbasaren  
og Jungelland. I tillegg har  
vi en egen festival, Dyrepark-
festivalen, hver helg i juni. 
Her kan du delta på alt 
fra dyrepasserskoler til 
sirkusskole og trylleverksted.
Dyreparken er et sted der 
hele familien kan undre seg 
sammen over naturens  
rikdom – og hyle i skrekk-
blandet fryd.

For den tradisjonelle
Hva med en tur opp i Tobias 
sitt tårn i Kardemomme by? 
Eller noen avslappende  
timer på Sommerøya, der  
det er oppvarmet vann 
og kunstige bølger hvert 
kvarter?

Åpningstider
Kristiansand Dyrepark  
har åpent hele året, men 
åpningstider og priser  
varierer etter sesongene.   
I høysesongen (fra 20. juni) 
er parken åpen fra  
kl 10.00 til 19.00.

Slik kommer du hit
Med bil fra Østlandet:  
Kristiansand Dyrepark  
ligger like ved E18,  
12 km før Kristiansand.
Med bil fra Vestlandet:  
Kjør gjennom Kristiansand 
sentrum, og følg E18   
12 km østover. 
Med fly: Kristiansand 
lufthavn Kjevik ligger bare 
12 km unna Dyreparken. 
Med ferje eller tog:  
Ferjeanløp og togstasjon  
i Kristiansand sentrum.  
Dra videre med buss eller 
taxi.
Med buss: Fra Kristiansand 
sentrum går direkterute M1 
til Dyreparken flere ganger 
i timen. 15 minutters reise.

For mer informasjon
www.dyreparken.no

Kutoppen – årets store nyhet!  
Bli med på en ekte bondegårdsopplevelse  
hvor du kan klappe ponnier, griser og 
vestlandsfe. Kutoppen består av et stort  
gårdstun, omkranset av hovedhus, fjøs,  
seter og traktorbane. Her får du møte Mosk,  
Chickolina og andre gøyale og skumle  
figurer fra Kutoppen-universet, som  
mange kjenner fra tegnefilmene på TV2. 

NYHET:  
I år kan du kjøpe  
tredagersbillett  
– for prisen av  
to dager! 

Kjøpes på dyreparken.no  
Tilbudet gjelder ved bestilling  
før 15. mai. 
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Foto: © Arne Kristian Dalen, Dyreparken

Julius fyller 30 år i år!

Kutoppen

Foto: © Nicolai Prebensen

Illustrasjon: © Qvisten Animasjon

Kjøpes på 
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og Prinsessen i tårnet

Hunderfossen
Velkommen til 25 års jubileum! 
Hunderfossen Familiepark er en av Norges største turist- 
attraksjoner. I år er det 25-års jubileum, med eventyr og moro hele 
sommeren til ende! Her finner du park-Norges største nyhet i år. 
Familierafting i frådende elvestryk, Norges eneste 4-D film,  
Høydepark, Ivo Caprinos Eventyrgrotte, Eventyrskipet som tar  
deg 14 meter til værs, bilbaner for alle aldre, bondegård med dyr, 
bassenger med vannsklier, tøffe gokarts, morsom teaterunderholdning 
og mye mer. Skal du få med deg alt, bør du sette av to dager.

NYHeT! Trollfallet og 
prinsessen i tårnet!
Norges tøffeste familie- 
nyhet! Bli med inn der  
trollet bor. Klarer du,  
som Askeladden, å lure  
deg forbi trollet og redde 
prinsessen i tårnet i 
Eventyrslottet? Eller  
faller du laaaangt ned  
i Trollgropa…  
Først i Norden – eventyrlig 
morsomt og spennende.  
Tør du? (NB! Høydekrav 
minimum120 cm).

NYHeT!  
Vroom, vroooom  
– kuule radiobiler!
Prøv våre lekre radiobiler,  
der både voksne og barn  
kan kjøre sammen, hver for 
seg eller mot hverandre!  
(Høyde 90-135 cm med  
voksen/fra 135 cm alene).

Foto: © H. Brox

Foto: © K. Hovde Foto: © K. Hovde

Foto: © K. Hovde



Åpningstider
Parkåpning 21. mai – siste
åpningsdag 6. september.
Se www.hunderfossen.no   
 
Værsikkert!
Hunderfossen Familiepark 
har stabilt sommerklima. 
Skulle det komme litt regn, 
har vi en rekke store og 
spennende innendørs  
attraksjoner.
 
Husk badetøy!
Populært badeanlegg med 
solsenger, sklier, hinder-
bane, barnebasseng og 
lekeapparater.
 
Spisesteder
Parkdag er festdag! Her er 
restauranter med pizza, taco, 
salat, kylling, hamburger. 
Prøv vår à la carte i  
Trollsalen Restaurant.
 
Familieunderholdning
Søndager i juli møter du 
Barne-TV gjengen fra  
Skrimmel Skrammel. Øvrige 
dager er det fornøyelige 
eventyrforestillinger.
 
Familiepakker
Fiks ferdig ferie med over- 
natting og billetter bestilles  
på www.hunderfossen.no
 
billetter på nett
Vær smart – bestill direkte på 
www.hunderfossen.no
 
Kun 2,5 t fra oslo!
Hunderfossen Familiepark
ligger ved E6, 13 km nord  
for Lillehammer sentrum. 
Sommerbuss fra sentrum.
Eget togstopp på
Hunderfossen stasjon
– kun 200 meter fra parken.
Se rutetider på www.nsb.no

For mer informasjon
www.hunderfossen.no

Hele norges 
eVenTyrpark!

Dette sier gjestene  
om Hunderfossen:
– Magisk og eventyrlig
– Naturskjønn og vakker
– Rolig og god stemning
– Norske folkeeventyr
– Store grøntarealer
– For 3 generasjoner
– Koselige attraksjoner
– Friske opplevelser
– Også for de tøffe!
– Felles familiehygge
– Ivo Caprinos verden
– Kulturarv og god mat

Velkommen til  
sommereventyret!

Fiks ferdig ferie! 
Vi har satt sammen ulike familiepakker som inkluderer overnatting,  

parkbilletter og besøk på andre attraksjoner i området. 
booking tel. 61 27 55 60 eller www.hunderfossen.no

SoMMerpAKKe fra kr 2 390 
1 overnatting 2 voksne/2 barn i valgfri 

leilighet/hytte/hotell + 2 dagers parkbillett

Østenfor fjell og vestenfor blåner 
– i Lillehammer – der finner du 
eventyrlige Hunderfossen 
Familiepark. Ivo Caprinos  
eventyrverden ligger midt i  
den trolske skogen – med lek  
og moro bak hvert et tre.  
Hele eventyrriket har mer enn  
50  spennende attraksjoner.  
Skal du ha med deg alle  
sammen, er det ikke nok  
med én dag! 

På Hunderfossen har vi det 
moro sammen, store og små  
– hele sommeren til ende.

yrpark!

jubileumslogo
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Kongeparken feirer 2009 med Vepsen, åpningen 
av Slottet og en helt ny bilbane! Nytt er også 
tre nye show for hele familien, alt inkludert 
i dagskortet! Feir små og store øyeblikk 
i Kongeparken – gratis inngang for alle 
bursdagbarn*! 
* Gjelder den dagen du har bursdag

ko
n
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Åpningstider
Kongeparken har åpent 
alle helger og helligdager 
(25. april til 20. september)  
og i hele skolens sommer-
ferie (20. juni til 16. august)

Åpningstider er  
kl 10.00 til 18.00
For mer informasjon se 
www.kongeparken.no  

Nytt i år er  Vepsen,  
åpning av Slottet og en  
helt ny bilbane! I tillegg 
tre nye show for hele 
familien – alt inkludert i 
dagskortet! 

Her finner du oss
Kongeparken ligger  
sentralt i Rogaland, kun 
30 km sørøst for Stavanger 
langs E39. 20 minutter  
med bil eller buss fra 
Stavanger.

Fra Kristiansand følger 
du E39 nordover mot 
Stavanger. Ca 210 km.

For mer informasjon se
www.kongeparken.no

Vepsen
Fly 15 meter til værs, føl 3,5 G 
på kroppen når du raser ned- 
over mot bakken. Du vil rotere 
360 grader, aldri helt sikker 
på om du fyker bakover, 
fremover eller til siden. 
Vepsen garanterer 
magasug! 
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Kongeparken er et eldorado for hele familien, 
og et eget rike for alle som liker kiling i 
magen, magi og spenning! Her kan du lage 
din egen sjokolade i Freia Sjokoladefabrikk, 
prøve Mega Splash (Kongeparkens versjon 
av «Ta Sjansen» i Holmenkollen) eller prøve 
Norges lengste bobbane på over 1000 m!  

Dagskortet gjelder ube grenset bruk av alle 
attrak sjoner og alle show på Bi-scenen.

Forrykende fart 
Liker du fart? Fyk nedover Norgest lengste bobbane 
på over 1000 m! Er du en luftakrobat kan du teste 
Humla som er Norges største karusell med 10 m 
luftige svev. Er du vågal og tør det meste? Test styrken 
i Nordavinden og opplev 2,5 G på kroppen. Føl kilingen 
i magen når du svever 30 m til værs i Luftskipet, den 
eneste av sitt slag i verden. Svalbardekspressen er 
berg-og-dal-banen for hele familien – sørg for at du 
ikke blir stående igjen på perrongen når den fartsfylte 
reisen til gruvetoget starter!

Deilig sjokolade
Kongeparken er hovedkvarteret  
for alle som er glad  i sjokolade!  
I Freia Sjokolade fabrikk kan du 
lage din egen melke sjokolade i 
bamseformer. Fabrikken er for 
alle over 90 cm og under 12 år. 
Egen forestilling for   
nysgjerrige voksne.  
Billettene får du gratis i  
Thon BamseBotel.  
Begrenset antall.

Slottet
Norges eneste berg-og-dal-bane  
med snurrende gondoler åpner  
i år i Slottet. Med en hastighet på  
nesten 70 km i timen er det klart  
for en forrykende reise i krappe  
svinger, plutselige fall og svimlende fart inn og ut av 
Slottet. Vognene snurrer uavhengig av hverandre slik 
at du aldri vet hvordan det vil ende i Norges nyeste 
berg-og-dal-bane. 

Norges eneste berg-og-dal-bane  

i år i Slottet. Med en hastighet på  
nesten 70 km i timen er det klart  

Ta mED HElE FamiliEN  

Til KoNgEparKEN
book din opplevelses-

pakke inklusiv over- 
natting på www.kongeparken.no 

eller 815 BamSE (22673)



Bø Sommarland er Skandinavias 
største vannpark. Ingen vannpark  
i Norge, og få i Europa, har et like 
spennende og variert tilbud av  
vannaktiviteter for store og små.  
Ta med hele familien på «vannvittige»  
opplevelser i trygge og trivelige  
omgivelser. 

Bø sommarland
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 25̊I VANNeT



blant europas råeste!
Bø Sommarland har noen 
av Europas største og mest 
spektakulære vannaktiviteter. 
Her presenterer vi noen få av 
dem. På www.sommarland.no   
kan du lese om resten.

Magasuget
En av de aller råeste vann-
rutsjebanene i Europa! Med 
et nesten fritt fall på 26 meter 
skal du ikke akkurat være 
noen pyse når du setter  
utfor i denne supersklia.

Halfpipen
Europas største – og Nordens 
eneste – halfpipe med vann! 
To og to kjører sammen på en 
gummiring ned de stupbratte 
veggene.

Flowrider
Dette er verdens største  
kunstige surfebølge, som 
snowboardproffen Terje 
Håkonsen i sin tid innviet. 
Med litt trening kan hvem 
som helst få en fantastisk 
morsom opplevelse i 
FlowRider.

Mot i brøstet
Dette er Europas største 
berg-og-dal-bane i vann!  
En aktivitet som virkelig  
kiler i magen, men ikke er 
skumlere enn at den passer 
for de fleste.

Åpningstider
Bø Sommarland åpner 
6. juni 2009 og holder åpent 
frem til 16. august.
Lavsesong kl. 10.00–17.00
Høysesong kl. 10.00–19.00
(se også www.sommarland.no)
 
Underholdning
Hver dag er det Bøvershow 
med Bøver’n himself  
(kl 13.00) og ablegøyer med 
Klovnen FixFax, Mathias  
& Benjamin fra Norske  
Talenter (kl 15.00). I sommer 
byr vi også på Trylleskole med 
tryllekunstner Andreas Wahl 
og fantastiske sirkuskunster 
med tre unge, spreke karer i 
sitt magical-musical-comedy-
show i beste Vaudeville-stil.
 
Servering
Bø Sommarland har mange 
serveringssteder. Her er noe 
for enhver smak.
 
overnatting
En dag med vannvittige 
opplevelser gir mersmak. 
Bø byr på alt fra hotellover-
natting til camping i telt  
eller hytte. Hva med å toppe 
opplevelsen med en gårds-
ferie? Utforsk mulighetene  
på www.sommarland.no
 
Nærmere enn du tror
Med bil fra:   Tid:
Oslo 2 t
Kristiansand 2,5 t
Med tog fra: Tid:
Oslo S 1 t 50 m
Kristiansand 2 t 20 m
 
Flere fornøyelser
Ved besøk i Bø Sommarland 
kan du kjøpe parkbillett til 
TusenFryd med 50% rabatt. 
Med sesongkort i Bø  
Sommarland får du 50%  
rabatt i TusenFryd.
 
Billetter bestilles lett på nett: 
www.sommarland.no
 
Velkommen!

VannViTTig 
moro for sTore og små!

Spennende for smårollinger
I Vannland kan du trygt la 
de aller minste utfolde seg. 
På Bøverstranda kan du 
slappe av på solsenga mens 
smårollingene koser seg i 
det oppvarmede og svært 
småbarnsvennlige bassenget. 
I Sommarlandelva er det bare 
å la seg drive med strøm-
men og vente på den enorme 
flodbølgen som kommer hver 
time. 

Tøft for de tøffeste
For den som virkelig vil teste 
motet er det Magasuget,   
Mot i Brøstet, Flow-Rider, 
Half-Pipen, Sentrifuga og 
Jettegryta som gjelder.  
Her får selv den mest vågale 
adrenalinkick så det holder.

Trygge omgivelser
Bø Sommarland setter sikker-
het foran alt. Det betyr at du 
trygt kan la barna utfolde seg 
i vannaktiviteter som passer 
for dem, og at selv de tøffeste 
skliene er trygge for alle. 

25° i vannet
I Bø Sommarland holder  
vannet i alle basseng og  
de fleste sklier en konstant 
temperatur på ca 25°C.  
Her er det altså ingen  
grunn for å grue seg til 
 å hoppe i det.

Bø Sommarland har spennende og trygge vannaktiviteter  
for hele familien. Ingen familiepark i Norge, og få i Europa,  
har et like spennende og variert tilbud av vannaktiviteter  
for store og små.
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de fleste sklier en konstant 

for hele familien. Ingen familiepark i Norge, og få i Europa,  

2 timerFrA oSLo

Alle foto: ©  Tore Jonssen, Liv Øverland og Bø Sommarland
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ved kjøp av billetter på 
www.sommarland.no  

før 1. mai

*) Eks ved familie på  
4 personer – kr 70 i rabatt 

pr. pers.



Førstepremie: 
Familiebillett til ALLE 
Norges fem største  
fornøyelsesparker,  
inkludert én overnatting  
ved hver park.

andre til femtepremie: 
Familiebillett til én  
av Norges største 
fornøyelsesparker.

LILLeHAMMer

oSLo

bø

KrISTIANSAND

STAVANger

Vinn 
drømmeferie 
Bli med i vår konkurranse her: www.visitnorway.no/barnasnorge

drømmeferie 

ferien sTarTer Her: VisiTnorway.no

barnas Norge  
– det er her det skjer!




