Dansk

Her bliver man garanteret våd! Vi har 9 pools
og 13 forskellige rutsjebaner: Hyper,
Tossestupet, Surfin’ Hill, Vilda Forsen
… Vandet i vores pools er tempereret.
Gå ikke glip af Tosses store
eventyrbad Tosseplasket!
For dem, der ba4re vil tage
det roligt, er der store
områder med solstole
omkring vandlandet.

I Tivolilandet behøver man ingen kuponer
eller billetter. Brug forlystelserne så meget,
du har lyst til, og stil dig sidst i køen,
hvis du vil prøve igen. Respekter
vores sikkerhedsregler på
karrusellerne – de er til
for jeres skyld. Vi har
karruseller for hele
familien – advarsel om
svimmelhed!

Her hygger man sig i naturen med kano eller
en rotur på søen. Hop højt i hoppepuderne
eller tag en klatretur og led i alle
klatreborgene. Spis, nyd samværet
og hyg jer ved vores grillpladser
(vi stiller kul og tændvæske
til rådighed). Gå ikke glip af
Tosses 10 m høje klatrevæg,
Tosseklippan. Udfordre dig selv og
dine venner!

Sving jer i lianer, balancer på bomme, leg
”jorden brænder” på vores Tarzanbaner.
I år har vi udvidet med yderligere to fede
baner, hvoraf den ene er for de mindre.
Kom og prøv, hvis I tør! Tarzanskoven byder
også på flere andre overraskelser, bl.a. en
indianerby, udvidet dinosaurland m.m.
Familie og venner kan desuden udfordre
hinanden i Minigolf. Nede
ved Skogskiosken finder
I Tosses Guldvaskning.
Du kan udskifte din
”guld” med en ægte
Tossemedalje.

Her kan alle fartglade more sig med bl.a.
Go-cartbaner, Crazy Bikes, Bumperbåtar,
Segway (fra 1,50 m)! Tosselilla har to gocartbaner; en stor for dem, der er over
1,50 m høje, og Mini-gocarten til børn fra
1,20–1,50 m højde. Bemærk! Man skal
kunne træde på gaspedal og bremse
for at køre go-carten, uanset
højde.

På Tosselilla har vi mange forskellige dyr,
som I kan besøge. Klappe og fodre geder,
hilse på shetlandsponyer, køer, highland
cattle, får, minigrise, kaniner og alpakaer.
Nyt for i år er alpakavandring, der
findes visse dage. Her findes også
mange forskellige hønseracer, ænder
og påfugle.

Åbningstider og priser 2022
Juni

Juli

August

4.–6. juni: Barnens Dag
Åbent 10–17

1. juli
Åbent 10–16

1.–14. august
Åbent 10–18

9.–10. juni
Åbent 10–16

2.–3. juli: Tosselilladagarna
Åbent 10–18

11.–12. juni
Åbent 10–17

4.–31. juli
Åbent 10–18

16.–17. juni
Åbent 10–16
18.–19. juni
Åbent 10–17
20.–22. juni
Åbent 10–16
30. juni
Åbent 10–16

Lavsæson

Højsæson

Tosselilladagarna

Barnens Dag1

Entré (1 dag)

320 SEK

370 SEK

270 SEK

270 SEK

Entré (2 dage)2

420 SEK

470 SEK

Findes ikke

Findes ikke

Børn op til 100 cm

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Seniorbilet fra 60 år

200 SEK

200 SEK

200 SEK

200 SEK

Kørestolsbåren

200 SEK

200 SEK

200 SEK

200 SEK

Eftermiddagsbillet3

220 SEK

270 SEK

Findes ikke

Findes ikke

4. juni–1. juli

Sæsonkort: 1200 kroner. Gælder
for 10 besøg i hele sæsonen,
når parken har åbent. Kortet er
personligt. Foto obligatorisk!

Tosselilla Sommarland

2. juli–14. august

2.–3. juli

1 Specialarrangement med ekstra
underholdning. Arrangør: Barnens Dags
Riksförbund.

Gruppepriser: Mindst 50 personer.
En betaler for hele gruppen. 20
kroner. rabat på normale priser. Kan
ikke kombineres med andre rabatter.

|

Svampakorset, 273 97 Tomelilla |

4.–6. juni

2 Andet besøg indenfor 3 dage. Billet
købes samtidig med første besøg.
3 Gælder efter kl. 14.00 i lavsæsonen
henholdsvis efter kl. 15.00 i
højsæsonen.

0417 140 40 |

www.tosselilla.se

