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biergarten

36

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!

37
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 serveras
en härlig lasagne- och pannkaksbuffé,
bakverk, smörgåsar och enklare rätter.

34

pontonbaren & holy monkey

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

38

Bra att veta för gäster
med funktionsvariation

grant’s tree bar

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

terrassen

Ljuvliga drinkar och läckra smårätter
i soligt läge med magisk utsikt över
Stockholm (hiss finns men anpassad
toalett saknas).

kryddhyllan

På Gröna Lund är alla alltid välkomna. Därför pågår det ständigt ett
arbete för att underlätta för våra gäster med funktionsvariation.

entré

Gäst med funktionsvariation betalar ordinarie entrépris. Medföljande ledsagare
eller assistent i tjänst har fri entré. Ledsagare och assistenter hänvisas till
Biljettcenter för entré och mer information om hur vi kan underlätta ert besök.

passage mellan tivolits två områden

För att enklast ta sig mellan de två områdena på Gröna Lund och undvika trappor
går det bra att gå via våra entréer: Huvudentrén och Tyrolerentrén. Du kan passera
fritt mellan entréerna under ditt besök, säg bara till en av våra entrévärdar.

ledsagare och assistenter

Medföljande ledsagare eller assistent i tjänst har fri entré mot uppvisande av
tjänsteintyg. Om gästen med funktionsvariation behöver hjälp för att åka
attraktioner erbjuds ledsagaren att fritt åka med. Ledsagaren får då en stämpel på
handen i Biljettcenter.

ledarhund

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

Ledarhund är tillåtet, men inget som vi rekommenderar då det är en livlig miljö
med många intryck.

åkattraktioner
35

Gäst med funktionsvariation betalar ordinarie pris. Gäster med speciella behov och
som inte kan använda våra ordinarie köfållor kan göra entré via utgången på de
allra flesta av våra attraktioner. För våra Jetpass-attraktioner hänvisar vi dessa gäster
till Jetpass-entrén (i Biljettcenter kan du hämta ut 10 Jetpass som du kan använda
i våra Jetpass-attraktioner). Rullstolsburna gäster gör entré via attraktionernas
utgångar eller via hiss. Gäster med rörelsehinder, som har svårt att ta sig i och
ur en attraktion, har möjlighet att sitta kvar i attraktionen till nästa åktur (max
tre åkturer åt gången). Gästens ledsagare/assistent ska vara behjälplig vid i- och
urstigning av attraktionen. Vill du ha mer information om de olika
attraktionerna, kontakta Gästservice vid Huvudentrén eller Biljettcenter.

kaskad

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

En barnmeny kostar 89 kr på alla Gröna Lunds restauranger !
Restaurang

Snabbmat

Kaffe/Te

Bar

BESTÄLL
DIN MAT DIREKT I

MOBILEN

Vego

Tillgängligt

wc

Toaletter anpassade för rullstolsburna gäster finns på följande platser: Spanska
Trappan på Stora Området, Tuff-Tuff Tåget, Biljettkassan bredvid Huvudentrén,
till höger om Stora Scen, mittemot berg- och dalbanan Jetline, bakom Dansbanan
och intill Biergarten.

OBS!

Utbudet av restauranger, matenheter och attraktioner
kan variera med hänsyn till rådande restriktioner.
Se hemsidan för aktuell information.

NEW RIDE

LADDA NER VÅR APP!

på
Läs mer .com
nd
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a
n
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www.g

Har du frågor eller behöver hjälp med något,
kontakta entrévärdarna, personalen i Biljettcenter eller Gästservice
eller ring 010–708 91 00.
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På våra Jetpass-attraktioner gäller ingång via Jetpass-entrén för dig med
funktionsvariation. Rullstolsburna gäster gör entré via utgången eller hiss.

ingen längdgräns

kom ihåg!

Längdgränserna är till
för din säkerhet!

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.
1

blå tåget

7

2 cirkuskarusellen *
Ingång via utgång.Steg upp på plattform.

9 pettson o findus värld *
Många trösklar och trånga utrymmen.

4 house of nightmares *
Många trappor och nivåskillnader.
Ej lämplig för rullstolsburen gäst.

10

rock-jet

Ingång via utgång. Hiss finns.
11

kärlekstunneln

tekopparna

GÄSTBRYGGA/
ENTRÉ

16

Attraktionerna börjar stänga

15 minuter

12

lilla pariserhjulet *

innan Gröna Lund stänger

4

17
WC

tuff-tuff tåget *

13

barnradiobilarna *
(Attraktion endast för barn)
Ingång via utgång. Obs! Flera trappsteg.

23 24

lyktan

bläckfisken

18

Ingång via Jetpass-entrén. Rullstolsburna
gör entré via utgången.
17

kvasten

Ingång via Jetpass-entrén. Rullstolsburna
gör entré via utgången.

6

kättingflygaren

20

eclipse

vilda musen

Ingång via Jetpass-entrén. För
rullstolsburna finns hiss till vänster om
ingången. Kontakta attraktionsvärden.

22

21

8

15

30

11

23

flygande mattan
fritt fall

Rullstolsburna gör entré via Coca-Cola
Store. Ramp finns men är något brant
och smal.
24

fritt fall tilt

Rullstolsburna gör entré via Coca-Cola
Store. Ramp finns men är något brant
och smal.
25

ikaros

twister

För rullstolsburna finns hiss till höger om
ingången.

31

13

WC

2

WC

12

insane

(Max 195 cm) Hiss till höger om ingång.
Kontakta attraktionsvärden.
27

Lilla

jetline

Ingång via Jetpass-entrén. Rullstolsburna
gör entré via utgången.
28

32

WC

+140 cm

Ingång via utgång. Ramp finns men är
smal.

WC

9

Ingång via Jetpass-entrén, Rullstolsburna
gör entré via Twisterbutiken. Ramp finns.

26

26

3

+120 cm
Ingång via Jetpass-entrén. För
rullstolsburna finns hiss till höger om
utgången.

5

WC

Ingång via utgång. Obs! Flera trappsteg.
19

BOARDWALK

29

33

18

34

19
WC

37

28
25 WC
38
7

14

Ingång via utgång. Obs! Ett trappsteg.

+110 cm

27

20

veteranbilarna *

+100 cm
15

WC

WC

Obs! Ett trappsteg.

14

21

1
10

Ingång via utgång. Obs! Flera trappsteg.

Här har våra små gäster åkt
i över 80 år.

16

22

36
35

Ingång via utgång.

Ingång via utgång. Obs! Ett trappsteg.
6

lustiga huset

8 nyckelpigan *
Ingång via utgång. Obs! Flera trappsteg.

3 flygande elefanterna *
(Minst 100 cm utan vuxet sällskap)
Ingång via Jetpass-entrén. Rullstolsburna
gör entré via utgången.

5

attraktion med foto
Jetpass-attraktion
Lättillgängligt
Enstaka trappsteg
Många trappsteg
*Dessa attraktioner kan
ha avvikande öppettider.
Läs mer i Gröna Lunds app.

Ingång via Jetpass-entrén. Många
trappor och nivåskillnader. Ej lämplig för
rullstolsburen gäst.

Ingång via utgång. Ramp finns.

Tack till våra
samarbetspartners

tänk på att…
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(Max 195 cm) Ingång via utgång.
Ramp finns.
29

pop-expressen

Ingång via Jetpass-entrén. Rullstolsburna
gör entré via utgången.
30

monster

Ingång via Jetpass-entrén. För
rullstolsburna finns hiss vid attraktionens
utgång.
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Obs!

Samtliga attraktioner har ett steg
mellan plattform och gondol/vagn.

Toalett

Bankomat

Förvaringsboxar

Biljettkassor

Sjukvårdare

Tivolibutik

Amningsrum

Biljettcenter

Hjärtstartare

Matsäcksplats

WC

Toalett & Skötbord

Gästservice

Rökzon

WC

Toalett för rullstolsburna

Entré

Utrymningsväg
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