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          V meste Bojnice sa má v roku 2011 rozbehnúť výstavba nového zábavného parku.
Developérom projektu je spoločnosť Kastor, s.r.o. &quot;Tento náučný, zábavný a oddychový
komplex by mal návštevnosť turistickej destinácie Bojnice zvýšiť už v roku 2013, kedy
plánujeme otvorenie areálu,&quot; avizoval predseda predstavenstva spoločnosti Ján Badžgoň.
         
Zámer projektu a situovanie bola podľa jeho slov náročná a dlhá etapa odborných konzultácií.
Analýzy vážili 4 kg. Odborníci ich vyhodnotili a nakoniec padla voľba na Bojnice. &quot;Ak
analýzy neurobíte, môžete rýchlo havarovať,&quot; podotkol Badžgoň. Kríza a problémy okolo
vyrovnania pozemkov však prípravu projektu predĺžili asi o 1,5 roka.        &quot;Pri projekte sme
vychádzali z toho, že žiadneho zahraničného návštevníka neprilákame opäť vycestovať na
Slovensko, ak mu neponúkneme neopakovateľné zážitky. Vo svete je trend, že dovolenkujúca
verejnosť pobytovú turistiku opúšťa v prospech pocitovej turistiky,&quot; upozornil Badžgoň. Pri
projekte preto mali záujem vyťažiť z turistickej ponuky mesta Bojnice čo najviac. V súčasnosti
mesto vyhľadávajú ľudia a celé rodiny s deťmi najmä pre kúpalisko, hrad s legendami a kultúrne
vyžitie. &quot;Chceme im však v parku ponúknuť zážitky, pre ktoré sa tam vrátia na dlhší pobyt,
na jeden alebo dva týždne a chceme dosiahnuť, aby mali v rámci voľnočasových aktivít v
Bojniciach aj čo robiť,&quot; prezradil plány Badžgoň. &quot;Obsah ponuky v parku bude teda
založený na príťažlivosti atraktivít mesta počas celého roka s výnimkou sezónnych
aktivít.&quot; Lákadlom projektu bude tematický park Krajina liegiend ako aj rad náučných a
záujmových &quot;balíkov&quot; pre mladšie vekové kategórie.        Bojnice ročne navštívi asi
500.000 hostí, nový zábavný park chce toto číslo zvýšiť na 1,5 milióna. Badžgoň dodal, že po
otvorení v objektoch sa vytvorí 600 až 800 pracovných miest. Neskôr by sa ich počet mal zvýšiť
na 1400 v trvalom pracovnom pomere, z nich 600 by malo pracovať iba počas letnej sezóny.     
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