Nieuwe attractie Max & Moritz in De Efteling laat kinderen kennis
maken met achtbanen
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Max & Moritz geopend voor publiek. De attractie is speciaal voor families met kinderen vanaf 1 meter groot.
Deze zgn. ‘powered’ dubbele familie-achtbaan is een mooie toevoeging op het attractieaanbod van de Efteling.
Algemeen directeur Fons Jurgens: “Na het afscheid van de iconische Bobsleebaan vorig jaar, kunnen vanaf
morgen jonge bezoekers in Max & Moritz hun eerste achtbaan-ervaring delen met het hele gezin. Het is een
hele eigentijdse en echte Efteling-attractie geworden, gebaseerd op het Duitse beeldgedicht over de
kwajongens Max en Moritz. Rondom de attractie en tijdens de doldwaze rit maken bezoekers kennis met
verschillende streken en het uitgehaalde kattenkwaad van Max en Moritz.” Het hele gebied is in slechts 10
maanden onder handen genomen en gethematiseerd. Vanaf zaterdag opent ook de nieuwe en volledig gasloze
horecalocatie ‘Frau Boltes Küche’ met frites, snacks en kipsnacks, aan het Max & Moritz Plein.

Dubbele powered coaster
Max & Moritz is een dubbele achtbaan met twee sporen, waarop twee treinen in tegengestelde richting rijden
en elkaar een paar keer tegenkomen. Deze powered coaster is als attractiesoort nieuw voor de Efteling. De
treinen worden elektrisch aangedreven, waardoor de snelheid kan variëren en zwaartekracht geen rol speelt.
Bezoekers kiezen voor Max (blauw) of Moritz (groen). Elke baan heeft zijn eigen, spannende beleving met
scherpe bochten en versnellingen.

Verhaal

De attractie is gebaseerd op het bekende Duitse beeldverhaal van Wilhelm Busch uit 1865 over twee
kwajongens. In de Efteling wonen ze in een schattig dorpje met hun moeder Frau Schmetterling, die bijzondere
koekoeksklokken maakt. Haar zoons drijven de dorpsbewoners tot wanhoop met hun streken. Als Frau
Schmetterling Max en Moritz voor straf opsluit in haar koekoeksklokkenwerkplaats proberen ze met
zelfgebouwde zeepkisten te ontsnappen. Efteling-bezoekers ontsnappen met hen mee!
Bron en meer informatie: www.efteling.com
Redactie
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