
FAQ – Scaniahelg Gröna Lund 
 

 
Hur många biljetter får varje anställd boka? 
Svar: Max 5 biljetter inkl den anställde. Barn under 3 år behöver ingen biljett.  

 
Får en anställd med flera barn boka fler antal biljetter?  
Svar: Nej, ett beslut har tagits att varje anställd får boka max 5 biljetter. 

 
Hur gör jag om någon i sällskapet är sjuk och ej kan närvara? 
Svar: Det är jätteviktigt att avboka platsen som inte kan utnyttjas,  platsen 
blir då blir frisläppt åt någon annan som står på väntelistan. 

 
Går det att byta dag/tillfälle? 
Svar: Om det finns platser kvar så går det bra att byta dag/tillfälle. Kontakta 
Gröna Lund. Kontaktuppgifter finns i din bokningsbekräftelse.  

 
Får man ta med vem man vill? 
Svar: Ja 
 
 
Om jag endast bokat t ex 3 biljetter och vill lägga till 2 biljetter till, hur gör jag 
då? 
Svar: Kontakta Gröna Lund. Kontaktuppgifter finns i din bokningsbekräftelse.  

 
Kan man köpa biljetter i entrén på Gröna Lund? 
Svar: Nej. 

 
Kan mitt sällskap välja att gå vid olika tillfällen dag/pass? 
Svar: Nej, eftersom den anställde ska vara med. 
 

Finns det en väntelista? 
Svar: Ja. När det är fullbokat kan man ställa sig på en väntelista. När en plats 
frigörs blir du kontakta via mail och erbjuds en plats. Du har 12 timmar på dig 
att boka platsen, annars faller du ur kön. 

 
 



Om jag bokat en dag/pass men vill ställa mig på väntelista till en annan 
dag/pass, går det? 
Svar: Nej. Det går inte att både boka ett tillfälle och ställa sig på väntelista, 
Kontakta Gröna Lund om du vill byta tillfälle, kontaktuppgifter finns i din 
bokningsbekräftelse.  

 
Är alla aktiviteter gratis? 
Svar: Alla åkattraktioner är gratis förutom ”House of Nightmares”.  

 
Finns det möjlighet till parkering i närheten av Gröna Lund? 
Svar: Parkeringsmöjligheterna är ytterst begränsade på Djurgården. Vi 
rekommenderar starkt att åka kommunalt eller att promenera dit. 

 
Mitt barn har speciella behov och har ett intyg med förtur till inträde och 
attraktioner, gäller det på Gröna Lund? 
Svar: Ja. Gå in via Gröna Lunds Gästservice till vänster om entrén. 

 


