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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Vasárnapig üzemelnek a Holnemvolt Park játékai
A nyitás óta több mint 420 ezer fő kereste fel az Állatkert új területét
Budapest, 2014. október 31. (péntek) – Aki még idén szeretne felülni a hullámvasútra, a műemlék
körhintára és a többi játékra, annak vasárnapig mindenképpen érdemes felkeresnie a Holnemvolt
Parkot. Hétfőtől ugyanis lezárul a játéküzemek idei szezonja. Az Állatkert április végén megnyitott új
területét az elmúlt hét hónapban több mint 420 ezer fő kereste fel, vagyis jóval többen, mint ahányan a
Vidámparkot látogatták az utolsó években.
November 2-ig, azaz most vasárnapig tart a Holnemvolt Park játéküzemeinek szezonja. Ezért aki még
az idén szeretné kipróbálni a műemlék körhintát, a barlangvasutat,a hullámvasutat, a mesecsónakot,
az elvarázsolt kastélyt, a tréfás dzsungelvasutat és a többi játékot, annak ezen a héten van még erre
lehetősége. A késő őszi és téli időszakban ugyanis a játékok nem működnek. Ez egyébként nem
újdonság, a játékok korábbi üzemeltetői is hasonlóképpen jártak el, így az egykori Vidámpark ősztől
tavaszig zárva is tartotta a kapuit.
A Holnemvolt Park azonban az elkövetkező hónapokban is nyitva lesz. Ennek oka egyszerűen az,
hogy az Állatkert részét képezi, s az Állatkert közismerten az év minden napján nyitva tart. Bár a
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díjmentesen léphet be a Holnemvolt Parkba. A
Vidámparknak az elmúlt nyolc évben sosem volt
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pedig mintegy 150 ezer fővel többen keresték fel a Holnemvolt Parkot. A játéküzemek közül továbbra
is az 1922 óta működő hullámvasút a legnépszerűbb: idén eddig 170 ezren vették igénybe.

