
SAMARBETS-
PARTNERS

Vi är en rökfri park. Rökning får 
endast ske på våra utmarkerade  
platser. Gäller även e-cigarett  
och vattenpipa.

Vi är en kontantfri park.

ingen längdgräns

+100 cm

+120 cm

+130 cm

+140 cm

44  Reef Burger    TIPS Beställ i appen! 
Hamburgerrestaurang med en härlig uteservering under tak. 
45  Sagopoolsgrillen    TIPS Beställ i appen!  
Klassisk hamburgergrill för stora och små magar. 
46  Mexican Corner    TIPS Beställ i appen!  
Tacobuffé för hela familjen. Här serveras även öl, vin och cider. 
Stänger en timme innan parken.  

47  Fish & Chips    TIPS Beställ i appen!  
Vi serverar Fish & Chips samt Quorn & Chips.
48  Kebab & Falafel    TIPS Beställ i appen!  
Här kan du köpa kebab, falafel och kall dryck.
49  Campingrestaurangen    TIPS Beställ i appen!  
Här serveras pizza och enklare barnmeny. Även öl, vin och cider och 
finns att köpa. Öppen kvällstid för campinggäster 17-22. 
50  Bryggan  
Här serveras lasangebuffé till hela familjen. Även öl, vin och cider och 
finns att köpa.    

Vi serverar vegetariska rätter på alla matserveringar.  
Även gluten-och laktosfria rätter finns. 

       Det är du som förälder/ledare  
som bär ansvaret för medföljande  
barns säkerhet. Tänk på att alltid  
badvakta varandra.

51  Tivolikiosken  
Kokt och grillad korv, french hotdog, kulglass, kaffe/te och kall dryck.
52  Kaffebönan 
Mackor, sallader och fika. Här serveras även kaffe av olika slag  
samt te och kall dryck. 
53  Glassbutiken  
Kulglass, mjukglass, kall dryck och kaffe/te.  
Stänger samtidigt som vattenparken.
54  Sockerbiten  
Sockervadd, popcorn, kall dryck. 
55  Miami Ice 
Parkens största sortiment av kulglass. Här hittar du även mjukglass  
och kall dryck.
56  Newtonkiosken 
Glass, hot snacks, slush, godis och kall dryck. Här säljs  
Newtons attraktionsfoton.
57  Glass och Godis  
Mjukglass, kulglass, sockervadd, slush, hot snacks, godis, kaffe  
och kall dryck. 
58  Tranankiosken  
Glass, kaffe/te och kall dryck. Här säljs även Tranans attraktionsfoto.
59  Tiki Slush  
Välkommen till vår slushbar. Här finns förutom slush även  
hotsnacks och godis.  

Alla våra enheter har laktosfri glass och glutenfria alternativ.

KIOSK & CAFÉ

Toalett för rullstols- 
burna & skötbord

Toalett

Rökruta

SYMBOLERSYMBOLER

Första Hjälpen

Gästservice

Väskinlämning,  
uthyrning av våtdräkter 
och simvästar

Skrindor

Supermarket

37  Vattenskidsjön 
Min 150  cm. God sim- 
kunnighet krävs.

38  Vattenverkstan
39  Hoppkudden 
Åldergräns: Max 13  år. 
 
 

40     Grävskoporna 
Åldergräns: Max 13  år.

41  Lekborgen

42  Lekplatsen

43  Sommarlandståget 
15 min runt parken, med start 
var 20:e minut.

ÖVRIGTÖVRIGT

34  Junior Indycart * 
Min 120  cm, max 135 cm.
35  Imola 2000 *  
Min 135 cm. Bilavgift 30 kr.

36  Formula Indycart *  
Min 160 cm. Bilavgift 30 kr. 
 
* Heltäckande skor krävs. Hjälm  
och nackskydd obligatoriskt.

GOKARTGOKART

Biljetter till Imola 2000 och Formula Indycart finns att köpa på webben, i  
entrén, Gästservice, Campingreceptionen och Tranankiosken.

MAT & DRYCKMAT & DRYCKVATTENPARKENVATTENPARKEN

Då parken stänger kl 17 stängs  
vattenparken samtidigt. Vid övriga tillfällen 
stänger den 1 timme innan parken stänger.   

TIVOLITIVOLI

En vuxen per barn i attraktionerna Gruvbanan, Spinner,  
Newton samt Airboat och River Run. I övriga attraktioner  
kan man som vuxen ha med max två barn.

14  Kottebilarna Max 7 år
Tut tut! Elbilar för våra minsta 
bilförare.
15  Kottekarusellerna Max 7 år
Två olika karuseller där våra minsta 
gäster kan åka själva. Max 30 kg.
16  Röde Baronen Max 7 år
Här styr du själv spakarna om du  
vill flyga upp eller ner. Max 50 kg.
17  Trafikstaden Max 45 kg & 130 cm
Elbilar för lite större barn.
18  Trampbilsstaden Max 10 år
Trampbilar för lite större barn.
19  Convoy Min 110 cm utan vuxen
Här behöver du inget trafikvett. 
Tuta och kör i våra bilar som 
går på räls.

20  Skepp O’ hoj Min 110 cm utan vuxen
Den här båten gungar inte bara, 
den snurrar också!

21  Fyren Max 195 cm
Garanterat kittlig i magen i vårt lilla 
fritt fall.
22  Miniradiobilarna Max 150 cm
Gasen i botten! 
23  Airboat Min 120 cm utan vuxen
Ta plats och håll i för här åker 
båtarna i luften!

24  Tekopparna Min 120 cm utan vuxen
Det snurrar runt runt runt i de 
snurriga kopparna.
25  Newton Min 120 cm utan vuxen
Åk så det skvätter om det!
26  Slänggungan Min 120 cm utan vuxen 
Klassiskt sving lagom högt över 
marken.
27  Gruvbanan Min 120 cm utan vuxen
Ta en tur med tåget ner bland 
trollen i gruvan.

28  Tranan
En världsunik attraktion där du 
flyger fritt som en fågel.

29  Rodeo   
Bli en cowboy för en stund i våra  
snurriga tjurar.
30  Vikingen
Svingas fram och tillbaka i vår 
pendlande Vikingabåt.
31  Spinner Min 140 cm utan vuxen 
En berg- och dalbana med spinn.
 
32  Radiobilarna
Här är det fritt fram att köra utan 
körkort.

33  Snake
Vår stora nyhet med fart, höjd  
och snurr! 

1  Lagunen Max 7 år
Vårt minsta poolområde med olika 
vattenrutschbanor.
2  Piratön Max 7 år

Se upp för sprutande vatten och 
roliga vattenrutchbanor.
3  Splashing Hill Max 130 kg

Åk upp till två personer i våra 
fartfyllda båtar nerför tre olika 
banor.
4  Sagopoolerna God simkunnighet

Ett lekparadis för alla badsugna 
med linbana, rutchbanor och 
trampoliner.
5  Vågpoolen God simkunnighet

Vår största bassäng med vågor  
två–tre gånger i timmen.
6  Forsfärden God simkunnighet

Häng med i svängarna, här åker  
du i ringar nedför forsen.

7  Racer
Utmana dina kompisar, här kan fyra 
personer åka samtidigt. 

8  River Run Min 120 cm utan vuxen 
Åk i enkel- eller dubbelring nedför 
vår 240 meter långa fors. 

9  Snakepit
En bodyslide med tre olika banor, 
vilken blir din favorit?
10  Vortex Max 110 kg, god simkunnighet
Hur många varv kan du åka innan 
du trillar ner i poolen? 
11  Waka Waka
Du åker 2–3 personer per båt 
i denna fartfyllda Europaunika 
attraktion!

12  Big Drop Max 130 kg
Fritt fall i 21 meter!

13  Cobra Max 320 kg per flotte
Du åker 2 eller 4 personer per 
flotte och blir viktlös uppe på den 
stora vågen.

= Lätt =Mellan     =SvårSvårighetsgrad:

EGEN MATSÄCK
 Vill du ha med egen matsäck går det jättebra! Slå dig ner på  

någon av våra bänkar eller någon av våra stora gräsytor. På våra  
uteserveringar är det inte ok att ta med egenhavd mat.

KÖP  BILJETT ONLINE
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