Säsongskort 2021
Säsongskortet för både vuxna och barn
Kortet är personligt, gäller alla gäster som fyllt 3 år och gäller sedan för hur många inpasseringar till
Sommar- och Vattenland som helst sommaren 2021.
Säsongs-föräldrakortet (nytt för i år)
Kortet gäller för två anhöriga till ett barn som har säsongskort. Kan till exempel vara mamma och pappa,
pappa och farmor eller någon annan familjekonstellation. Vilka två som kortet skall gälla för anges vid
registreringen. Kortet är ett klippkort som gäller för totalt 10 enskilda inpasseringar under sommaren
2021. Det är går självklart bra att under samma dag att båda innehavarna går inte genom entrén och att
två inpasseringar registreras på klippkortet.

Så här köper du säsongskort
1. Köp biljett

2. Uthämtning

3. Band eller kort?

Bokning och köp sker digitalt på
biljetter.kneippbyn.se

Uthämtning och registrering sker i
huvudentrén till Sommarland.

Säsongsarmband får du det direkt
vid inpassering.

Du erhåller efter köp ett mail och
ett sms med ditt bokningsnummer
och QR-Kod som du använder när du
kommer till Kneippbyn för att hämta
ut ditt säsongskort.

Vid registreringen ska du lämna
personuppgifter till oss samt
välja om du vill ha säsongskort eller
säsongsarmband. Väljer du säsongskort skall du kunna legitimera dig
vid inpassering, något du inte behöver om du har säsongsarmbandet.

Säsongskortet ska tillverkas och
det är färdigt till ditt nästa besök
hos oss. Säsongskortet hämtar du
ut boendereceptionen som ligger
mellan Sommar och Vattenland
(Mitt emot butiken Magasinet).

TÄNK PÅ ATT
•
•
•
•

Köpt säsongskort återlöses ej.
Har du frågor om ditt säsongskort besöker du boendereceptionen som ligger mitt emot magasinet.
Tänk på att både säsongskortet och säsongsarmbandet är en värdehandling och att borttappat kort/band ersätts ej.
Går bandet av, tar du med dig det trasiga bandet till oss vid nästa besök så byter vi det mot ett nytt. Du måste då ha
med ditt bokningsnummer och legitimera dig. Är det ett barn måste målsman vara med.
Det är viktigt att du säsongskortsgäst sköter dig när du är gäst och besöker Sommar och Vattenlandet. Om säsongskortet
missbrukas eller innehavaren ej följer de regler vi har i nöjesparkerna kan säsongskortet dras in. Återbetalning sker ej.

Pandemin pågår fortfarande

Håll avstånd

Visa hänsyn

Tvätta händerna

Stanna hemma
om du är sjuk

