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En vannvittig nyhet
I HUNDERFOSSEN EVENTYRPARK
Badeområdet som ligger
innerst i eventyrparken
er kraftig modernisert
til sommeren 2020.
Av Åse Kari Gravråk

Her er bla. et småtrollbasseng for de aller
minste, vannsprutetårn, og en vannsklie
med landingsbane i bassenget.
Bassengene er bemannet med badevakter som påser at badingen går trygt for
seg, men følg med barnet ditt - på en
solfylt dag kan det være litt uoversiktlig.
Nær 17 millioner kroner brukes på oppgraderingen i 2020. Det blir lagt opp til
mer vannlek og interaktivitet. Det vil være
rundt 60 ulike nye vannpunkter som
gir hele 33 nye vannleker. Ikke mindre
enn 87000 liter vann pumpes hver time
gjennom de nye apparatene. Her er alt
fra sprutende sopper, kjempestore vannbobler, fontenetuneller og fargerike vannsprutende solsikker. Det vil også være
små og store vannkanoner med morsomt
design, egen lekesone for de aller minste,

og et leketårn med en vannsklie
og tippende vannbøtter.
Hele hvilområdet utvides, WC-og garderobekapasiteten økes, og i det klassiske
”storbassenget” blir det kraftige vanndyser
som sørger for motstrøm eller medstrøm,
avhengig av hva du ønsker.
I miljøets ånd, foregår nå oppvarming av
alt vann til det nye bassengområdet ved
gigantiske luft-til vann varmepumper. Det
betyr at gass og strøm blir erstattet med
luft.
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Smittevernstiltak
Det skal være trygt å være gjest i
Hunderfossen Eventyrpark. De fem største
familieparkene i Norge har i fellesskap
utarbeidet ekstraordinære smittevernrutiner, slik at årets sommerferie kan bli mest
mulig normal. Det er iverksatt en rekke tiltak, men familieparken er også avhengige
av at besøkende følger de rutiner
og retningslinjer som er satt for gjestene.

Du kan lese mer om tiltakene
på www.hunderfossen.no
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GÅRDSQUIZ
PÅ BARNAS GÅRD

vil overraske oss om ikke alle lærer noe nytt og nyttig
etter denne rebusen gjennom dyrenes verden. Etter hvert
spørsmål får du umiddelbart vite om du har svart riktig, og
får en kort forklaring til det riktige svaret. Det er ikke en
konkurranse, og målet er å ha det gøy mens du lærer nye
ting underveis

Her vil du få koselige dyreopplevelser
med familie og venner på den idylliske
husmannsplassen fra 1700-tallet. Her bor
det 150 dyr og fugler av mer enn 20 ulike
slag.
Av Åse Kari Gravråk

Husdyrene på Barnas Gård Hunderfossen er vant med
barn og de aller fleste kan klappes og fores. Tidlig på
sommeren kom det nyfødte kaniner, lam, geiter, griser
og kyllinger.

Smittevernstiltak
Det skal være trygt å være gjest på Barnas Gård
Hunderfossen, derfor blir helsemyndighetenes smittevernsregler nøye fulgt.

I sommer blir det gårdsquiz
I tillegg til å bli kjent med dyrene har du mulighet for å
delta på morsom quiz som er laget for hele familien. Har
du for eksempel tenkt over at formen på dyrenes pupiller
forteller oss hvor langt de ser? Eller vet du hvor mange
ullgensere man kan strikke av ulla fra en sau i året? Det

Hva dette betyr helt konkret kan du lese om på
www.barnasgard.no

Lilleputthammer Familiepark
Nå utvides antall sitteplasser og benker
merkbart i Lilleputthammer. Blant annet
i skogen ved klatreparken er det satt ut
mange benker og bord, slik at familier
kan sitte sammen.
Av Åse Kari Gravråk

Skogen ved Olas klatrepark kan også by på skattejakt og
en ny klatreløype for de minste barna mellom 3 og 5 år.

helse for våre gjester og ansatte. Derfor er det iverksatt
egne tiltak, retningslinjer og nye rutiner for å sikre dette
ytterligere i forbindelse med håndteringen av smittevern. Sikkerheten til gjester og ansatte er alltid topp
prioritet, og det gjennomføres en rekke forholdsregler
for å sikre at det blir en positiv og minneverdig sommer
i Lilleputthammer. De offentlige helsemyndigheters oppdaterte retningslinjer for smittevern er kommunisert synlig
i parken.

Husk å bestille på nett
I sommer er det viktig at du bestiller billett til
Lilleputthammer på nettsiden. Det blir satt et maks antall
gjester i parken per dag. Dette gjelder også Lekeland
Hafjell.

Smittevernstiltak
Lilleputthammer Familiepark prioriterer sikkerhet og
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