
På tivolitur i Europa 
Vi skal møte fire familier som holder på å planlegge ferien sin. De skal innom noen storbyer og 

fornøyelsesparker i Europa, og dere må hjelpe dem. 

Til disse oppgavene trenger dere PC, nettleser, kalkulator, blyant og kladdebok. Oppgavene står på 

arket, valutakursen får dere oppgitt og formlene har dere lært. Skriv svara inn i bøkene. 

 

Oppgave 1  
Familien til Endre skal reise til København på ferie. Familien 

består av to voksne og tre barn som er 5, 10 og 12 år gamle. De ønsker å besøke Tivoli i København, 

men trenger hjelp til å finne informasjon. 

Gå inn på nettsiden til Tivoli i København. Finn ut følgende: 

a) Når er Tivoli åpen tirsdag 12.juli? 

b) Hvor mye koster det for familien å komme inn i Tivoli? Svar i både DKK og NOK. 

c) Hvor mye koster det for familien om de ønsker å kjøpe turpass til alle barna og faren? Svar i 

både DKK og NOK. 

d) Endre er 1,38 m høy. Hvilke attraksjoner kan han ikke ta? 

 

 

Oppgave 2  
Familien til Mina skal reise til Gøteborg på ferie. Familien består av to voksne og to barn som er 10 og 

12 år gamle. Dei ønsker å besøke Liseberg, men trenger hjelp til å finne informasjon. 

Gå inn på nettsida til Liseberg i Gøteborg, og finn ut følgende: 

a) Når er Liseberg åpen torsdag 14.juli 

b) Hvor mye koster det for familien å komme inn i Liseberg? Svar både i SEK og NOK. 

c) Hvor mye koster det for familien å kjøpe turpass til hele familien? Svar i både SEK og NOK. 

d) Sparer familien noe om de velger å kjøpe «ALLT-I-ETT» billetter? I så fall, hvor mye? 

e) Mina er 1,45 m høy. Er det noen attraksjoner hun ikke kan ta? 

f) Tore er 1,39 cm høy. Er det noen attraksjoner han ikke kan ta? 

 



Oppgave 3 
Familien til Stina skal til England på ferie. Familien består av to voksne og to 

barn, som er 11 og 14 år gamle. De ønsker å besøke Alton Towers, men 

trenger hjelp til å finne informasjon. 

Gå inn på nettsiden til Alton Towers, og finn ut følgende. 

a) Når er Alton Towers åpen mandag 18.juli 

b) Finn ut hvor lang tid det tar å kjøre fra Heathrow Airport til Alton 

Towers. 

c) Hvor mye koster en-dags billetter for to barn og to voksne? Svar både i GBP(£) og NOK 

d) Hvor mye koster to-dagers billetter for to barn og to voksne? Svar både i GBP(£) og NOK 

e) Stina er 137 cm høg, og har veldig lyst til å ta berg- og dalbaner. Spesielt har hun lyst til å ta 

Air, Nemesis, Sonic Spinball, Thirteen og The Smiler. Er hun stor nok til å ta de? 

Oppgave 4  
Familien til Truls skal til Frankrike og besøke Disneyland Paris. De er 

ikke sikker på om de skal bo i Paris og ta dagsturer ut, eller om de 

skal bo på hotellene som hører til parken. For å bestemme seg 

trenger de hjelp.  

For å kunne hjelpe de, trenger du å vite litt mer om familien: 

Moren heter Solgunn og faren heter Nils Morten. 

Truls er født 12.januar 2002 

Stine er født 24.mars 2006 

De skal besøke begge parkene, og datoene de skal være der er 6.juli – 8.juli. Gå inn på Disneyland 

Paris sin hjemmeside, og finn ut følgende: 

a) Når er parkene åpne 6.-8.juli? 

b) Hvor mye koster det å besøke parkene uten overnatting? De ønsker to dager i Disneyland 

Paris og en dag i Walt Disney Studios. Svar i både Euro(€) og NOK. 

c) Stine er 138 cm høy. Er det noen attraksjoner hun ikke kan ta? 

d) Hvor mye koster det å overnatte på hotell i parken? Kom med to ulike alternativ. Svar både i 

Euro(€) og NOK. 


