Norsk

Her blir man garantert våt! Vi har 9
bassenger og 13 forskjellige rutsjebaner:
Hyper, Tossestupet, Surfin’ Hill, Vilda
Forsen … Vannet i bassengene er
temperert. Gå ikke glipp av
det store opplevelsesbadet
Tosseplasket! For den som
bare ønsker å slappe av
er det store områder med
solstoler rundt badelandet.

I Tivoliland er det ikke nødvendig med
kuponger eller billetter. Vær med på det du/
dere vil og still deg/dere bakerst i køen
dersom du/dere vil kjøre en gang til!
Respekter våre sikkerhetsregler
på karusellene, de er der for
din/deres egen skyld. Vi
har karuseller for hele
familien – svimmelhetsadvarsel!

Her hygger man seg i naturen med kano
eller en rotur på sjøen. Hopp høyt på
hoppeputene, eller klatre og lek i alle
klatreborger. Samle dere på grillplassene våre – vi byr på kull og
tennvæske. Gå heller ikke glipp
av den 10 m høye klatreveggen, Tosseklippan. Utfordre deg
selv og vennene dine!

Sving dere i lianer, balanser på stokker, lek
”uten å trå ned” i våre Tarzan-løyper. I år
har vi utvidet med ytterligere to heftige
løyper, derav en for mindre barn. Kom
og prøv hvis dere tør! Tarzanskogen byr
også på flere andre overraskelser bl. a. en
indianerlandsby, utvidet dinousaurusland
m. m. Familie og venner kan utfordre
hverandre i Minigolf. Nede ved
Skogskiosken finner dere
Tosses Guldvaskning.
Her kan ”gullet” byttes
inn mot en ekte
Tossemedalje!

Her kan alle fartsglade more seg med bl.
a. gokartbaner, Crazy Bikes, Bumperbåtar,
Segway (fra 1,50 m)! Tosselilla har to
gokartbaner, en stor for dem over 1,50
m og en Mini-gokart for barn fra
1,20–1,50 m. OBS! Den som skal kjøre
må kunne gi gass, bremse og styre,
for å få kjøre gokart – uansett
lengde.

På Tosselilla har vi mange forskjellige dyr
dere kan besøke. Klappe og mate geiter,
hilse på shetlandsponnier, kuer, høylandsbuskap, sauer, minigriser, kaniner og dverglamaer. Nytt for i år er dverglamaturer
(alpakkavandring), som vil finne
sted enkelte dager. Her finnes også
mange forskjellige hønseraser, ender
og påfugler.

Åpningstider og priser 2021
Juni

Juli

August

5.–6. juni
Åpent 10–17

1.–2. juli
Åpent 10–16

1.–20. august
Åpent 10–18

10.–11. juni
Åpent 10–16

3.–4. juli Tosselilladagarna
Åpent 10–18

21.–22. august Barnens Dag
Åpent 10–18

12.–13. juni
Åpent 10–17

5.–31. juli
Åpent 10–18

17.–18. juni
Åpent 10–16
19.–20. juni
Åpent 10–17
21.–22. juni
Åpent 10–16

Lavsesong

Høysesong

Tosselilladagarna Barnens Dag1
3.–4. juli

21.–22. august

Entré (1 dag)

310 SEK

360 SEK

260 SEK

260 SEK

Entré (2 dager2)

410 SEK

460 SEK

Finnes ikke

Finnes ikke

Barn opp til 100 cm

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Seniorbillett fra 60 år

190 SEK

190 SEK

190 SEK

190 SEK

Rullestolbrukere

190 SEK

190 SEK

190 SEK

190 SEK

Ettermiddagsbillett3

210 SEK

260 SEK

Finnes ikke

Finnes ikke

Sesongkort: 1200 kr. Gjelder
for 10 besøk, under hele
sesongen når parken er åpen.
Kortet er personlig. Fotografi
obligatorisk!

Gruppepriser: Minst 50
personer. En betaler for hele
gruppen. 20 kr rabatt på
ordinære priser. Kan ikke
kombineres med andre rabatter.

5.–22. juni

1. juli–22. august

1

Spesialarrangement med ekstra
underholdning. Arrangør: Barnens
Dags Riksförbund.

2

Besøk nr. 2 innen 3 dager. Billett
kjøpes samtidig med første besøk.

3

Gjelder etter kl. 14:00 i lavsesongen,
henholdsvis etter kl. 15:00 i
høysesongen.
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