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Ny bog guider 
børn i Barcelona
UDGIVELSE. I dag udkommer den 
tredje bog i serien ‘Ella Bellas 
eventyr’, om Ella Bella, store-
bror Otto og deres forældre. 
Guiderne er børnevenlige rej-
seguider til europæiske storby-
er og omfatter nu også en bog 
om Barcelona. Familien besø-
ger både traditionelle udfl ugts-
mål som kirken La Sagrada 
Família, Columbus-søjlen og 
Picasso-museet og anderledes 
steder som forlystelsesparken 
på Tibidabo-bjerget, et mar-
ked, en ældgammel tryllebutik 
og fodboldstadiet Camp Nou. LP

Portugals fl ypriser er helt i bund

SJOV. Når forlystelsesparken Li-
seberg i Gøteborg, Sverige, åb-
ner for sæsonen den 26. april, 
er det med en ny rutsjebane, 
Helix. Forlystelsen er Lisebergs 
største investering nogensin-
de, og ambitionen har været at 
skabe en af verdens vildeste 
rutsjebaner. En tur varer godt 

to minutter, topfarten er 100 ki-
lometer i timen, der er to acce-
lerationslaunchere, og man er 
vægtløs tre gange på turen, der 
når 52 meter op i luften. Hele 
herligheden har kostet parken 
200 millioner svenske kroner. 
Helix har også sæder med eks-
tra plads til store gæster. LP

Rutsjebanen måler 1,38 kilometer og har syv op- og nedkørsler. PR-FOTO

Ny vild rutsjebane 
i forlystelsespark

FLYPRISER. En analyse fra rejse-
søgemaskinen Skyscanner vi-
ser, at Portugal i gennemsnit 
har nogle af de laveste priser 
på fl ybilletter i verden. Den 
gennemsnitlige pris pr. kilome-
ter i hele verden er 1,27 kroner, 
mens portugiserne i snit kan 
nøjes med at betale 0,90 kroner 

pr. kilometer. I Ungarn koster 
det hele 3,38 kroner pr. kilome-
ter, mens Danmark ligger i 
midten med 1,27 kroner pr. ki-
lometer. Der er forskel på in-
den- og udenrigs. Indenrigs ko-
ster det i snit 3,93 kroner pr. ki-
lometer at fl yve i Danmark, det 
udenrigs koster 1,25 kroner. LP

Singapore åbner 3D-museum
OPTISK BEDRAG. I løbet af 2014 får 
Singapore en ny og anderledes 
attraktion, når The Trick Eye 
Museum åbner på øen Sento-
sa. Museet vil huse 80 tredi-

mensionelle malerier og andre 
optiske illusioner. Ideen er, at 
de besøgende kan interagere 
med kunsten på en ny og an-
derledes måde. REJS BEDRE


