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attraktI & aktIvIt

Tillgängligt

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.

kom Ihåg!

Följ med på en magisk tur genom ett sagolikt landskap.
Håll utkik efter våra drakbebisar.

Sagoturen1

Välkomna in i jordens enda klappfabrik söder om Nordpolen som drivs av alver som brinner 
för bus och hyss!

Klappfabriken2

Missa inte våra Disco Bumpers, en mer fartfylld och snurrig version av de klassiska radio-
bilarna. Här krockar du runt på en isbana fylld med festligt ljus och ljud!

DIsco Bumpers6

Sveriges mest fartfyllda Snow Glider! Utmana nära och kära ner för vår 40 meter långa 
backe!

RaInbow Racers5

Utbud� av attraktI�� kan va��a
utIfrån väd� o� vInd.

Skan� för att se dag�s öpp� attraktI��

Isdrakens busiga bebisdrakar har precis lärt sig flyga och leker kurragömma med knytten ute 
i parken. Kan du hitta dem? (Totalt 6 drakbebisar och 10 små knytt).

Drakjakten3

Trollet Hubba Hubba skulle koka godissoppa, men plötsligt hällde de busiga knytten ner 
knaspulver i soppan, så alla godisar flög iväg och gömde sig i parken!

SagostIgen4

ingen längdgräns

120 CM

140 CM

ATTrAKTiOnernA BÖrJAr sTängA 

innAn grÖnA lUnd sTänger
15 mInuter

Restaurang Kaffe/Te VegoSnabbmat Bar Tillgängligt

Boka bord I appen! 

Njut av en festlig måltid med smaker från hela världen.
Kryddhyllan13

Här serveras en läcker pizzabuffé med goda såser 
och sallader för hela familjen – direkt vid bordet! Ät 
så mycket ni vill eller orkar!

Kaskad14

Välkommen på nyårsfest! Upptäck våra goda cocktails 
och lyxiga sliders.

Terrassen15

Här finner du den bästa charken från alpvärlden. 
Självklart ackompanjerat av goda drycker så som 
Glühwein, vitt vin och öl.

Charkbaren8

Spana ut över Rainbow Racers samtidigt som du 
värmer dig med en kopp Glühwein eller något an-
nat gott från vår bar.

EclIpse sky bar9

Paradiset för alla som älskar kaffedrinkar, Glühwein 
och annan dryck!

Coffee Corner10

Värm dig med varma eller kalla drycker från baren!
CIrkusbaren11

Här serveras pannkakor med magiska tillbehör! Här 
finner du även wraps, sallader och varma drycker!

MagIc pancakes7

Baren med alpkänsla! Här hittar du varma och kalla 
drycker.

skI fahren baren12

Här serveras fondue – välj mellan kött, vegetarisk eller 
ost! Det finns även andra klassiska rätter och till efter-
rätt kan ni njuta av chokladfondue.

BIergarten16

Välkommen till en storslagen sydamerikansk buffé! 
För de små erbjuder vi även en pannkaksbuffé med 
extra allt.

F Iesta taquerIa & bar17

barnmeny erbjuds på alla restauranger

Restaurang Kaffe/Te VegoSnabbmat Bar Tillgängligt

Mat- o s skIosk

Smaka på våra nyheter!

Hamburgare med vackra vyer!
Matvraket28

Crêpes, våfflor med sylt och mjukglass!
GrädderIet29

MIlkshakebaren
Här finns milkshake i smarriga smaker!

30

Njut av mat från hela världen!
L angos/PIzza25

Sams delI38

Vår streetfood-favorit Bahn Mi, delikata 
mackor med grillad och marinerad fyllning 
eller våra varma och goda soppor!

Kebab33

Kebab och falafel med goda tillbehör!

Hamburgare/F Ish & ChIps34

Njut av maten på vår panorama-terass!

WIllIe ś WIeners37

Korv med hög kötthalt och prima tillbehör!

Här serveras gott kaffe och mumsig fika.
Coffee bar32

Kvachos
Smarriga nachotallrikar!

35

GIovannIs gelato
Här hittar du äkta italiensk glass!
27

I detta inslagna paket hittar du brända 
mandlar, kanderade äpplen och annat 
mumsigt!

Klappen18

Testa årets smaskiga nyhet Bubble 
Waffles! Här serveras också glass 
och kaffe.

Bubble Waffles19

Waffle dog
Vad kan vara bättre än en korv eller en 
våffla? Jo, en korv inuti en våffla med 
mumsiga tillbehör såklart! En solklar 
klassiker, Waffle Dog!

20

Här hittar du magiska snacks i alla dess 
färger. Cupcakes, marshmallows, cake 
pops, bakverk, sockervadd, popcorn
och mycket mer!

RaInbow café21

Här serveras färgglada våfflor på pinne. 
Vilken variant blir din favorit?

Lolly Waffles22

Pasta la vIsta36

Tivoligjord pasta med stans godaste såser!
Här hittar du bakad potatis med
smarriga tillbehör!

Baked potatoes24

Churros
Ljuvliga churros med socker och kanel!

31

MexIcan Corner
Nachos och tacos i alla dess former.

26

Marshmallows23
Grilla dina marshmallows över en brin-
nade skoter, ja du hörde rätt!

Restaurang Kaffe/Te VegoSnabbmat Bar Tillgängligt

Här finner du färgglada spel, prylar och 
härliga mössor i regnbågens färger
inklusive donuts och kaffe.

RaInbow factory

En butik fylld av läskande drycker och 
häftiga prylar från Coca-Cola.

Coca-cola store

Hälsa på Hubba Hubba och hans
godisfilurer och spana in vår godisbutik.

GodIshuset39

40

41

Utöver dessa föreställningar så är parken fylld med underhållning. Möt vår dansande 
snöboll, upptäck vårt rullande vinterdisco och träffa mängder av

härliga vinterkaraktärer!

VInterparaden42

En storslagen parad med karaktärer, musik och effekter!

kl.14:00 och 19:00

KlappmanIa43

En storslagen fasadprojicering på Klappfabrikens fasad. Upplevs bäst efter 
skymning.

kl.14:00 och 19:00

Upplev ett nyårsfirande i miniformat med nedräkning, musik, ljus och effekter.
Ta plats på terrassen om du vill kombinera firandet med ett glas bubbel!

NyårsfIrande44

Varje tImma, med start 5 mInuter Innan varje ny tImma.

En förtrollande barnföreställning!
Den magIska vInterstaven45

Se aktuella tIder I appen eller på hemsIdan.

En färgsprakande show med akrobatik.
Pop the Champagne46

Se aktuella tIder I appen eller på hemsIdan.

Mitt på Gröna Lund har en polarexpedition nödlandat med sin luftballong.
Här bjuds det på en oförklarig föreställning!

Den kraschade polarexpedItIonen47

Se aktuella tIder I appen eller på hemsIdan.

En gnistrande och underhållande eldshow.
F Ire and L IghtnIng48

Se aktuella tIder I appen eller på hemsIdan.

Se aktuella tider i appen eller på hemsidan.

Jordens enda klappfabrik söder om nordpolen drivs av 
alver som brinner för bus, så välkommen In på egen risk!

En skIdort på dekIs, där lIftsäkerhet och pIstunderhåll 
gett vIka för After skI och festlIgheter för hela 
famIljen.

KlIv In I ett färgglatt tv-spel och utmana
dIna vänner I fartfyllda vInterbanor!

I vår magIska vIntervärld träffar du de busIga knytten, 
IsdrottnIngen, godIstrollen och vår snälla Isdrake.

Välkommen tIll Bubble Street, en bubblande och 
läskande värld som vI skapar tIlsammans med WInter 
Wonderlands huvudpartner Coca-Cola. 

St�t
huvudpa�n�

Rökzon WC

WC

WC

WC för rullstolsburna

Biljettcenter

Entré

Toalett & Skötbord

Amningsrum

FörvaringsboxarBankomat

Tivolibutik

Matsäcksplats

Toalett

Sjukvårdare

Hjärtstartare

Gästservice

Utrymningsväg
När du vill ta dig mellan Lilla och Stora Området 
med rullstol eller barnvagn rekommenderar vi dig att 
använda Huvudentrén eller Tyrolerentrén.
Tala med entrévärdarna så hjälper de dig.

tIps!

LADDA NER VÅR APP!

BESTÄLL
DIN MAT DIREKT I

MOBILEN

här fInn� du
vår �fIll-mugg

= här är du


