
	   	  	  	  	   	   	  	  	  	  

Pressmeddelande 
 
08/07/2015 
 
Ny nordtysk berg- och dalbana får namn efter KÄRNAN i Helsingborg 
 
I dagarna invigde Hansa Park i norra Tyskland sin nya attraktion – med ett namn hämtat 
från en av Helsingborgs mest besöka platser. 
 
I torsdags öppnade det nordtyska nöjesfältet Hansa Park sin nya attraktion, KÄRNAN, som fått 
namn efter självaste Kärnan i Helsingborg. Det medeltida vakttornet som länge varit en del av 
Helsingborgs identitet, får nu nytt liv ute i Europa.  
 
KÄRNAN på Hansa Park är en av endast tre berg- och dalbanor av hypercoaster-karaktär i Europa 
och att åka attraktionen är en upplevelse man sent kommer att glömma. Med en hastighet på upp 
till 127 km/h och 70 meter fritt fall är den 3,5 minuter långa åkturen någonting för de modiga. 
KÄRNAN är Hansa Parks hittills största projekt och planeras att under 2016 utvidgas ytterligare. 
Berg- och dalbanan har tagit cirka 1,5 år att bygga och är årets stora nyhet. Det spektakulära 
bygget är också ett i sitt slag i norra Europa – endast i Barcelona och München finns samma typ 
av hypercoaster berg- och dalbana.  
 
I många år har Hansa Park samarbetat med rederiet Scandlines för att ge fler svenskar 
möjligheten att besöka det populära nöjesfältet till ett billigare pris. Nu firar Scandlines den nya 
svenskinspirerade berg- och dalbanan med ett erbjudande för hela familjen. Från och med i 
morgon och fram till första november får en familj med upp till sex personer för endast 999 danska 
kronor en 1-dagsbiljett t/r på Rödby-Puttgarden, gratis Breakfast Buffet för barn, 10 % rabatt på 
LEGO© i BorderShop och sex endagsbiljetter till Hansa Park.  
 
Hansa Park ligger endast 45 minuter från färjeläget i Puttgarden och är därför nära att nå till i 
sommar för många svenska familjer. Hansa Park har med sina 125 attraktioner någonting för hela 
familjen och endast sju attraktioner har en ålders- eller höjdbegränsning. Geografiskt sett ligger 
Hansa Park bra till som ett stopp på väg till eller hem från bilsemestern i Europa.  
 
För mer information om KÄRNAN på Hansa Park: http://www.kärnan.de/en/  
 
Fakta: 
Hansa Park har fram till 1 november öppet varje dag mellan 09.00-18.00. 
Hansa Park-biljetten hos Scandlines kostar 999 danska kronor, när man reser vid Rödby-
Puttgarden. Reser man två vuxna och två barn har man sparat 485 danska kronor bara på 
färjebiljetten samt entrén till Hansa Park. 
Läs mer på http://www.scandlines.dk/miniferier-og-dagsture/inspiration-tyskland/hansa-park.aspx 
	  
 
 
Läs mer om Scandlines på www.scandlines.se.  

Scandlines grundades 1998 och är ett av Europas största färjerederier. På tre korta färjerutter med 
hög frekvens och kapacitet mellan Danmark, Sverige och Tyskland levererar vi en effektiv och 
pålitlig transportservice till både passagerare och fraktkunder. Huvudfokus på alla Scandlines 
aktiviteter är att skapa värde för våra kunder ombord på färjorna såväl som i våra BorderShops.  



	   	  	  	  	   	   	  	  	  	  

2014 transporterade vi 11 miljoner passagerare, 2,5 miljoner personbilar och 0,7 miljoner 
fraktenheter på våra rutter Rödby-Puttgarden, Gedser-Rostock och Helsingör-Helsingborg. 
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EHRENBERG Kommunikation           
Amina Korlat 
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Pressbilder i hög upplösning kan laddas ner i pressrummet på www.scandlines.dk/press och på 
www.ehrenberg-kommunikation.com.  
 
 
 
 
 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Bildtext: Hansa Parks nya Helsingborgsinspirerade attraktion, KÄRNAN. 


