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Årets Lisebergsnyhet 2050: Nytt Virtual Reality Centre
Liseberg erbjuder från och med sommaren 2050 sju helt olika resor. Bland annat
kan du besöka en rymdstation med mellanlandning på månen och Virtual Reality
Centre presenterar även en hisnande tidsresa tillbaka till millennieskiftet år
2000.
Liseberg erbjuder från och med sommaren 2050 sju helt olika resor: Kinesiska Muren och
en kinesisk cykelfärd; Pyramiderna och Sahara på kamelryggen; Taj Mahal och en Indisk
marknad; Regnskogen på Nya Guinea med egen machete (tillval: vilda djur på lur);
Nordpolen med Isbjörnar och Sydpolen med Späckhuggare och Pingviner; Besök en
rymdstation med mellanlandning på månen. Man kan ta med 1–4 reskamrater eller resa
med andra besökare. Man får se uppleva, röra sig, vara nyfiken, känna värmen, kylan,
fukten, uppleva vind, doft, adrenalintillströmning, lycka och glädje, se, höra och prata med
sina medresenärer. Virtual Reality Centre presenterar även en hisnande tidsresa tillbaka till
millennieskiftet år 2000.
"Flyg som en fågel över kända och okända miljöer i dåtiden en detaljerad film över
Göteborg med omnejd i det fossila året 2000. Se och häpna! Välj att datorn flyger åt dig,
och du säger vart du ska och vad du vill se. Du kan annars lära dig flyga själv och ta över
styrningen. Samma flygbiljett och flygcertifikat gäller hela säsongen."
Mats Wedin, Lisebergs grand old man, numera 99 år är nöjd med det nya centret och
hoppas på många både unga och gamla resenärer i år.
"Vi har fått en del folkbildningspengar för tidsmaskinen eftersom dagens människor börjar
glömma den fossila tiden."
Evenemang sommaren 2050
• 12 juni: Håkan Hellström gör comeback. Nya Scandinavium i Frihamnen
• 28 juni: Invigning av tågtunneln till Fredrikshamn. Start 12.00. 15.00 avgår första tåget.
Visas i 3D på hemtorgen.
• 3–14 juli: Friidrotts-VM i Göteborg
• 27 juli: Robot- och Humanoidmässan 2050, Svenska Mässan
• 8 augusti: Älvsimmet Start Rödastensbadet, Mål Lindholmens vattentrappor. Ingen
anmälan. Nummerlapp vid start.

