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Tack till våra 
samarbetspartners

●31   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. 

●32   sommarbaren
Njut av en drink i dansbanemiljö eller till en konsert  
på Lilla Scen.

●33  fiesta taqueria & bar
Här serveras en salig blandning av mexikanska klassiker 
som ceviche, tacos och quesadillas. Dela, plocka och 
njut! Familjevänlig lunchbuffé fram till 15.30, därefter 
à la carte.  

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

●35  kaskad
Bredvid House of Nightmares ligger familje restaurangen 
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  hekto bbq  ●38  pontonbaren  ●39  holy monkey
Vid bästa sjöläget hittar du barbequegrillat på  
Hekto BBQ, Gröna Lunds oas Pontonbaren och  
asiatiskt på Holy Monkey.

●40  terrassen  
Upptäck en ny favoritdrink, utsökta flatbreads och  
njut av den magiska utsikten. 

●41  biergarten
Här pågår Oktoberfesten hela sommaren med tysk öl och 
en meny inspirerad av Tyrolen. Här kan en lyckad kväll ta 
sin början eller slut.

tips!
Vi har två mätstationer där 
ni kan kontrollmäta er och 
få ett längdband! Ni hittar 

våra mätstationer vid 
Pettson o Findus Värld samt 
Ikaros. Bemannat till kl. 19.

Attraktionerna börjar stänga

15 minuter
innan Gröna Lund stänger

En barnmeny kostar 79 kr på alla Gröna Lunds restauranger !

●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 
Åldersgräns 11 år (7 år i vuxet sällskap. 
Sep. biljett, ej åkband eller åkkupong). 
Vågar du träda in i Dr. Morphio’s House 
of Nightmares och möta dina värsta 
mardrömmar? Öppettider 13.00–20.45.

●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.

●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 snake 
(Max 195 cm) Vår mest intensiva 
attraktion någonsin med fart, höjd och 
snurr.

●20    eclipse 
En av världens högsta slänggungor, 
vågar du?

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

+100 cm

+110 cm

+120 cm

●57  1883  
Smått och gott från Grönan och våra 
systerparker. Här hittar du vilda gosedjur 
från Kolmården, söta mjukisapor från 
Furuvik och blöta prylar från Skara 
Sommarland!

●58  twister-butiken
Souvenirbutik med attraktionsfoton, 
mjukisdjur, leksaker och Grönan-
minnen i alla möjliga former!

Läs mer om sommarens konserter i foldern för scen & show eller i vår app!

●59 dansbanan/lilla scen
Upplev Sveriges dansbandselit, salsa, 
bachata, sommarens artister och 
barnunderhållning.

●60  stora scen
Här upplever du magiska sommar-
konserter mitt i tivolivimlet.

●42  ben & jerry’s glassbar
Glass av högsta kvalité i många härliga 
smaker. Kombinera din egen milkshake 
eller prova någon av våra sundaes. 

●43  boardwalk café
Kaffe och glass för alla fikasugna i 
vackert läge intill vattnet.

●44  coffee & donuts
Här serveras våra egentillverkade donuts 
och slush i regnbågens alla färger. 

●45  coca-cola store  
En butik fylld av svalkande drycker och 
häftiga prylar från Coca-Cola. Här kan 
du mixa kittlande smaker och blanda en 
helt egen läsk – och kanske hittar du en 
ny favorit!

●46  foodcourt kvasten 
Här kan du njuta av alltifrån poké bowl 
till klassisk fish ’n’ chips och langos.

●47  foodcourt nöjesfältet 
Välkommen tillbaka till Nöjesfältet! 
Här erbjuder vi bl.a. nachos, pizza, goda 
snacks, svalkande glass och klassisk korv!

●48  godisfabriken 
Välkommen till himmelriket för alla 
godisfantaster! På hyllorna hittar du  
en sagolik blandning av söta, salta  
och sura smaker.

 

●49  kebab
Njut av kebab, falafel och gyros med en 
variation av tillbehör.

●50  hamburgare
Klassisk grill där du kan välja bland både 
vgetariskt, kyckling eller kött för stora 
och små magar.

●51   honeycomb
Mitt i Spanska Trappan hittar du frozen 
yoghurt i alla möjliga smaker. Toppa den 
med tillbehör från den stora och härliga 
toppingbaren. 

●52  grädderiet   
Njut av en nygräddad crêpe eller varför inte 
en våffla med sylt och mjukglass till en av 
Stockholms vackraste vyer! 

●53  matvraket  
Hamburgerservering under tak med 
utsikt mot vattnet. 

●54  panorama
Hamburgerservering med stor  
tak terrass. Här hittar du hamburgare, 
vegoburgare, halloumiburgare, gyros, 
sallad och tzayspett.

●55  jetline milkshakes
Coola ner dig efter en tur i Jetline med 
en smarrig milkshake. Prova någon av 
våra snurriga smaker eller njut av en kaffe 
i härlig 50-talsmiljö.

●56  tivolisnacks 
Direkt utanför tivolit hittar du churros, 
glass och kaffe. En perfekt start eller 
avslutning på en härlig tivolidag!

Restaurang Kaffe/Te VegoSnabbmat Bar Tillgängligt

ingen längdgräns

wifi
Tillsammans med Telia erbjuder vi alla våra gäster gratis wifi. Öppna dina 
nätverksinställningar och välj nätverket ”Telia Wifi”, starta därefter din webbläsare så 
kommer du automatiskt till inloggningssidan. Klicka på ”anslut” så har du kostnadsfri 
surf under hela ditt besök.

tips!
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.

●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.

●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.

        antal åkkuponger à 25 kr 
 attraktion med foto 
         * stänger 19.00 
    ** stänger 21.00 
    *** stänger 21.00 den 27/4–  
 22/6 samt den 19/8–27/9 
 **** stänger 22.00

symbolförklaring

kom ihåg!
I våra attraktioner får barn 0–3 år av säkerhetsskäl endast åka i betalande vuxens sällskap. 

Barnet får inte sitta i knät. Att barnet kan sitta upprätt på egen hand är ett krav.

+140 cm




