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Hjärtstartare

Gästservice Utrymningsväg
tips!

Vi har en mätstation där ni 
kan kontrollmäta er och få 
ett längdband! Ni hittar vår 

mätstation vid INSANE.

Attraktionerna börjar stänga

15 minuter
innan Gröna Lund stänger

 Attraktion med foto 
         * Dessa attraktioner kan  
 ha avvikande öppettider.  
 Läs mer i Gröna Lunds 
 app.

 Jetpass-attraktion

symbolförklaring

+100 cm

+110 cm

+120 cm

ingen längdgräns

20  ecplise  
En av världens högsta slänggungor, vågar 
du?

21  twister 
En skruvad berg- och dalbana i trä so 
bjuder på högsta kittla-i-magen-faktor.

kom ihåg!
I våra attraktioner får barn 0–3 år av säkerhetsskäl endast åka i vuxens sällskap. 
Barnet får inte sitta i knät. Att barnet kan sitta upprätt på egen hand är ett krav.

+140 cm

1  blå tåget 
Grönanklassiker som återuppstått i 
läskigare form.

2  cirkuskarusellen * 
En över 100 år gammal älskad 
tivoliklassiker.

3  flygande elefanterna *  
(Minst 100 cm utan vuxet sällskap)
Styr din elefant mellan fågel och fisk.

4  house of nightmares *
Rekommenderad åldersgräns: 11 år (7 
år i vuxet sällskap) Vågar du träda in i 
Dr. Morphio’s House of Nightmares och 
möta dina värsta mardrömmar?
Separat biljett.

5  kärlekstunneln   
En sagotur för hela familjen.

6  lilla pariserhjulet * 
Här har våra små gäster åkt  
i över 80 år.

7  lustiga huset    
Vilda rum, svajiga broar och flygande 
mattor. 

8  nyckelpigan *  
Vår häftiga berg- och dalbana för
de mindre. Tre varvs action.

9  pettson o findus värld * 
Här finns roliga saker, dataspel och
knappar att trycka på.
10  rock-jet  
Snurrklassiker som tar dig framåt och 
bakåt till dunkande musik.
11  tekopparna  
Runt, runt i magiska tekoppars värld.
12  tuff-tuff tåget *  
Vår minsta berg- och dalbana för alla
små tuffingar.
13  veteranbilarna *  
Bilkörningen går ju som på räls.

16  bläckfisken 
Låt bläckfisken snurra dig ut  
mot vattnet.
17  kvasten  
En magisk berg- och dalbana där du 
hänger under rälsen!

18  kättingflygaren 
Slänggungan där du flyger över vattnet.
19  vilda musen   
(Minst 120 cm utan vuxet sällskap)
En helvild berg- och dalbana.

 Beställ mat- och snacks via våra Express-automater eller vår app! 

53  the shop och eclipsebutiken 
Här finns bland annat souvenirer från alla våra parker, kläder och ballonger!

39  giovanni's gelato
Här hittar du äkta italiensk glass! Godare 
än så blir det inte. 

 39  pasta la vista
Hemgjord, eller närmare bestämt 
Tivoligjord, pasta med stans godaste 
såser! Detta får ni inte missa! 

40  ben & jerry’s glassbar
Glass och milkshakes av högsta kvalité i 
många härliga smaker. 

41  kaffe & fika
Här serveras alltid fantastiskt gott kaffe 
och mumsig fika!

42  coca-cola store  
En butik fylld av svalkande drycker och 
häftiga prylar från Coca-Cola. 

 43  fish & chips och langos 
Här kan du njuta av alltifrån klassisk  
fish ’n’ chips till langos med goda 
tillbehör.

44  godisfabriken 
Välkommen till himmelriket för alla 
godisfantaster!  
 

45  kebab
Njut av kebab och falafel med en 
variation av tillbehör.

39  sam's deli
Grönans helt egna rotisserie bjuder på 
sallader, mackor och andra rätter med 
grillat kött, kyckling eller vegetariskt. 

39  willie's wieners
En riktigt bra korv ska ha en riktigt hög 
kötthalt och grymma tillbehör! Allt det 
hittar du här! 

46  hamburgare
Klassisk grill för stora och små magar.

47  i scream yoghurt
Frozen yoghurt i alla möjliga smaker. 
Toppa den med tillbehör från den stora 
och härliga toppingbaren.

48  grädderiet   
Njut av en nygräddad crêpe eller en 
våffla med sylt och mjukglass till en av 
Stockholms vackraste vyer! 

 
49  matvraket  
Hamburgerservering under tak med 
utsikt mot vattnet. 

50  panorama
Streetfood med stor tak terrass. 

51  jetline milkshakes
Coola ner dig efter en tur i Jetline med 
en smarrig milkshake. 

52  tivolisnacks 
Direkt utanför tivolit hittar du churros, 
glass och kaffe. 

 Boka bord i appen!

En barnmeny kostar 89 kr på alla Gröna Lunds restauranger !

31  biergarten
Biergarten har fått ett magiskt lyft inför säsongen. Den 
nya restaurangen har influenser från det vibrerande 
New York och klassiska Tyskland. Här finns det gott om 
sittplatser!

 
32  dansken
Ny restaurang med härligt vattenläge! Här hittar du 
smörrebröd, god dryck och mycket annat!

33  classic café
Classic Café är en lugn oas bakom Lilla Scen och 
Dansbanan. Här servereras goda pannkakor, lasagne, 
bakverk, smörgåsar och enklare rätter. 

34  kryddhyllan
Mat med kryddor och smaker från hela världen och ett 
livligt barhäng med skön stämning mitt i tivolits hjärta.

35  kaskad
Här erbjuds pizza, pasta och sallader. Restaurangen är 
helt nötfri!

36  grant’s bar
Med utsikt över både Stora Scen och Stockholms vatten 
kan du välja mellan läskande sommardrinkar, vin, öl och 
självklart Grant’s whisky.

37  pontonbaren & holy monkey
Vid bästa sjöläget hittar du Gröna Lunds oas 
Pontonbaren samt sushi, bibimbap, wok och svalkande 
dryck på Holy Monkey. 
 

38  terrassen  
Ljuvliga drinkar och småpizzor i soligt läge med magisk 
utsikt över Stockholm. 

Restaurang Kaffe/Te VegoSnabbmat Bar Tillgängligt

BÄST 

UTSIKT!

22  flygande mattan 
Flyg iväg på vår magiska matta och känn ett 
häftigt sug i maggropen.
23  fritt fall  
(Max 195 cm) Hisnande färd i vertikal 
riktning.
24  fritt fall tilt  
(Max 195 cm) Ett fritt fall med tilt där du 
hänger stående utan fotstöd.
25  ikaros  
(Max 195 cm) Europas första fritt fall där 
alla måste ligga ner i 90° – vågar du?
26  insane 
(Max 195 cm) En minst sagt galen  
berg- och dalbana. Se upp! Och ner! 

27  jetline  
Drygt en miljon åkare om året i vår
populära berg- och dalbana kan inte
ha fel.
28  katapulten 
(Max 195 cm) En rafflande tur där du 
slungas uppåt och neråt.
29  pop-expressen 
Den senaste musiken ska upplevas
med snurr och massor av G-krafter.
30  monster 
(Max 195 cm) Storslagen, mäktig och 
kraftfull. King of Roller Coasters är redo, är 
du?

14  barnradiobilarna * 
(Attraktion endast för barn)
Gasen i botten för de allra minsta.

15  lyktan  
(Max 195 cm) Fritt fall med snurr från 12 
meters höjd, för modiga barn och vuxna.

NYHETER! NYHETER!


