PARKEN
HÄR KOMMER
RÖD PANDA ATT
FLYTTA IN

1
2

7

54
3

6

57

27

47

53

46

10

40

30

31

24

32
9

33

45

11–16
52
36
51

TACK TILL VÅRA
SAMARBETSPARTNERS

TIVOLIT
STORA SCEN

19

34

SCHIMPANS

35

SPÖKJAKTEN

18

12

GUNGAN

19

13

TEKOPPARNA

20

SKY TOWER

14

EXTREME

BARNRALLY

21

TORNADO

15

DRAKEN

22

RADIOBILARNA

36

16

SMÅ GRODORNA

23

BIKUPAN

17

FIREBALL

24

BARNKARUSELLEN

25

CLASSIC CAFÉ

30

En ljuvlig oas för en fika mitt i
grönskan.
26

44

TORVTAKET

31

Här kan du äta och dricka innan
konserten. Öppen vid vissa
konserter, annars picknickplats.

Café

27

Toaletter

FISKELÄGET

32

Sommarens bästa häng med
utsikt över havet och klipporna.

4

48

2

Handikapparkering

28

FÄBODVALLEN

33

KORVMOJJEN

39

SUMATRAORANGUTANG

Här bor världens största
trädlevande apa! Ta en tur
runt den vackra ön och
kika in i huset så kommer
ni hitta våra karismatiska
sumatraorangutanger.

VITKINDAD GIBBON

Skönsjungande, långarmade,
trädsvingande gibbonapor är vad
som väntar er i på den här sidan
dammen.

Restaurang

29

Vi förbehåller oss rätten

3

att stänga av vissa attrak-

Laddstolpar för elbilar

TIPS!

arbeten och ogynnsam

GYLLENHUVAD LEJONTAMARIN

45

RÖD VARI

Våra röda varis ser ni ovanför
marken i träden och har ni tur får
ni höra deras högljudda rop.
46

VIDHÖVDAD SAKI

De frö älskande saki aporna hittar
ni i Sydamerika där hanen har svart
päls på kroppen och vitt på huvudet
medans honorna har gråbrun päls.
47 GYLLENE TAKIN

& BESOARANTILOP

Här hittar ni två utav
parkens nyheter, en utav
världens snabbaste antilop,
besoarantilopen och Himalayas
jätte, den gyllene takin.

48

MAJA GRÄDDNOS GOSAKER

51

MAGASINET

49

REGNSKOGEN

52

POP-UPENHETEN

50

SYDAMERIKA

BOENDE & TRANSPORT
53

FURUVIK HAVSHOTELL

I vårt superfräscha hotell bor du
med underbar havsutsikt och
närhet till nöjena i parken!

FURUVIK HAVSCAMPING

Bo i mysig stuga med härlig
havsutsikt eller på någon av våra
trevliga elplatser.

55

FURUVIK GÄSTHAMN

Vår gästhamn ligger vackert
belägen i viken Sandvik och har
plats för 28 båtar.
56

LIMÖBÅTEN

Åk turbåt till Furuvik! Läs mer på
limotrafiken.com.

ÖVRIG AKTIVITET

väderlek som till exempel
åska, allt för våra gästers
säkerhet. Kompensation
betalas då ej ut.

1

Amningsrum

Håll dig
uppdaterad
med vår app!

Gästservice
Picknickbord & Grillplats

FLODFÄRDEN

BUTIKER

Beställ din mat
i vår app!

tioner vid reparations-

Rökruta. Parken
hänvisar rökare till
dessa platser!

FURUVIK HAVSKROG

Havsbelägen restaurang strax
utanför parken. Meny finns på
www.furuvikhavskrog.se.

43

Föreviga minnet av ditt besök med en souvenir från en av våra butiker.

54

Biljetter

BAKTRISK KAMEL

Här kan du åka en härlig åktur och
se alpackor, nandu och maror.
44

annat sakiapor, leguaner och
landsköldpaddor.

CIRKUSRESTAURANGEN

Mitt bland karusellerna serveras
våra populäraste rätter och
barnens favoriter.

TOM THAI

Asiatisk mat bland orangutanger
och gibbonapor.

TYROLERTORGET

Solhörnet på tivolit! Sitt och njut
av mat från Tyrolergrillen eller
Churros från Tyrolercafét.

42

Här hittar ni parkens största djur
– våra tvåpucklade kameler.

Här bor våra getter, grisar, kor, får, I regnskogen bor de gyllenhuvade
lejontamarinerna som fått sitt
höns, ankor och hästar.
namn från det gyllene håret runt
ansiktet, som liknar manen på ett
38 SYDAMERIKA
lejon.
I Sydamerika hittar du bland

FISH & CHIPS

Klassisk fish & chips med perfekt
läge intill scenen.

MANFÅR

Se våra ökenlevande manfår röra
sig smidigt över sitt klipplandskap,
samtidigt som ni blickar över
vacker utsikt av både havet och
parken.

RINGSSVANSLEMUR

De ikoniska ringsvans lemurerna
ser man oftast på marken och
deras favoritsyssla är att sola.

40

18

REGNSKOGEN

Gå in i boaskogen och hälsa
på nyfikna kloapor, ormar och
noshornsleguaner.

37

KÄTTINGFLYGAREN

41

Här ser ni våra fantastiska
schimpanser klättra och röra
sig över landskapet.

MAT & DRYCK

34

Parkering

9
10

11

25

49

26

Glass

21

17

HAVSENTRÉ

Ett stenkast från Havshotellet och
Havscampingen hittar du parkens
havsentré.

AT TRAKTIONER

20

37

5

Här är du!

KÄPPHÄSTAR

8

22
23

43

35

5

PELLE SVANSLÖSTEATERN

HEMLIGA FORTET

Kliv ner i underjorden och
rakt in i Kalla Kriget i detta
kustförsvarsmuseum.
8

4

29

42

50

58

ÄVENTYRSBANAN

Välkommen ut på äventyr! Tävla
mot varandra i 3-kamp eller klättra
tillsammans i hinderbanan.
7

”DET VAR EN GÅNG”

Rid på käpphästar på vår
käpphästbana!

39

38

ÄVENTYRSPOOLEN

Titta på vackra planteringar
och läs om parkens spännande
historia.

41

28

6

Två pooler, vattenrutschkanor och
ett plaskigt äventyrstorn!

55

56

HUVUDENTRÉ

DJUR

SYMBOLFÖRKLARING
Attraktion med foto

I vår app hittar du daglig information
om vilka restauranger, attraktioner
och andra enheter som har öppet!

57

PADELBANOR

Två fina padelbanor som kan
bokas via vår hemsida.

58

MINIGOLF

Utmana hela familjen i en rolig
runda på vår minigolfbana.

