
Tag i Tivoli med 15% medlemsrabat!  
 
L&Fs aftale med Tivoli giver alle aktive medlemmer 15% rabat på entré, turpas og 
Tivolikort. 
 
Rabat kun ved online køb i perioden 27. maj til 5. juni via særligt link og password, 
som du har modtaget pr. mail eller kan få ved henvendelse til din forening. 
 
• Køb entre og turpas online nu og 

brug dem når du vil i 2019 
• Køber du Tivolikort gælder det et år 

fra købsdato 
 
Sæsoner 2019 
4. april – 22. september 
11. oktober – 3. november 
16. november – 5. januar 2020 
 
Priseksempel 
Fx 2 voksne og 2 børn over 8 år, entre og 
turpas til alle: 1.080 kr. - spar 162 kr. 
 
Tivolikort (Årsabonnement): 
ALM (fri entre for dig plus op til 2 børn 3-7 år): 350 kr. spar 52,5 kr. 
WILD (fri entre og turpas for dig plus fri entre for op til 2 børn 3-7 år): 950 kr. spar 142,5 kr. 
SØLV (fri entre for dig og en ledsager, plus op til 2 børn 3-7 år): 595 kr. spar 105 kr. 
GULD (fri entre for dig og op til 4 ledsagere, plus op til 4 børn 3-7 år): 1.105 kr. spar 195 kr. 
Altid 15% rabat i Apcoa P-huse nær Tivoli. Med guldkort dog 50%. 
 
Som noget nyt kan man også få Tivolikort med månedsabonnement – se mere på 
tivoli.dk 
 
Priser fratrukket 15% rabat (normalpris) 
Entre 3-7 år 51 kr. (60 kr.)  
Entre 8 år + 110,5 kr. (130 kr.) 
Turpas 195,5 kr. (230 kr.)  Gælder til alle Tivolis kørende forlystelser, (ekskl. entre). 
Turpas PLUS 250,75 kr. (295 kr.) Gælder til alle forlystelser inkl. Dæmonen med VR, Tivolis 
akvarium, ubegrænset turfotos på mobilen og ét gratis spin på Hyggehjulet. (ekskl. entre). 
 

Find flere billettyper på tivoli.dk 
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