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TipsTipsTipsTips    inför inför inför inför kortare kortare kortare kortare resa med barnresa med barnresa med barnresa med barn    

 

Allmänna förberedelserAllmänna förberedelserAllmänna förberedelserAllmänna förberedelser    

� Titta på bilder och läs information på internet 

� Sök på resmålet på YouTube. Där finns många privatpersoners filmer från olika 

resmål upplagda 

� Titta på hur omgivningen kring hotell och besöksmål ser ut på Google 

Streetview. Där kan man få syn på närliggande lekplatser 

� På många kommuners hemsidor finns information om stadens lekplatser 

 

HHHHotellotellotellotell    

� Kolla upp sängar: bäddsoffa/våningssäng/extrasängar 

� Läs kommentarer på Tripadvisor för att få tips om rum eller delar av hotellet att 

undvika (t.ex. väldigt varma rum, med mycket buller o.s.v.) 

� Barnvänligt? Får barnen besöka ev. spaavdelning? Finns lekhörna? 

� Titta på bilder på rummet. Finns det inte på nätet, be dem maila. 

� Kolla upp restaurangen på hotellet. Ibland orkar man inte gå så långt… 

    

Besöka attraktionerBesöka attraktionerBesöka attraktionerBesöka attraktioner    

� Titta på bilder och läs information på internet 

� Sök på attraktionen på YouTube. Många attraktioner har filmer upplagda. 

Även besökare lägger upp egna filmer. 

� Kolla upp öppettider 

� Köp biljetter i förväg för att undvika ev. köer 

� Läs recensioner på internet; Tripadvisor, Barnsemester.se m.fl.    

� Medtag hörkåpor om barnen är ljudkänsliga    

� Ta med nödproviant och vatten: t.ex. russin, grissini, salta kex m.m.  

� Kolla upp ifall det finns möjligheter för barn med funktionsnedsättning att t.ex. 

gå in en annan väg, slippa köer, ha med sig ledsagare m.m. Dessa möjligheter 

finns på många nöjesparker, t.ex. Legoland, Kolmårdens djurpark, Liseberg m.fl    
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ResanResanResanResan    

� Ta med underhållning: t.ex. iPad, serietidningar, legokatalog, CD-sagor m.m. 

� Kolla upp lämpliga rastplatser (gärna med lekplats) och ev. toastopp. 

� Ta med nödproviant och vatten: t.ex. russin, grissini, salta kex m.m.  

� Tag med våtservetter och papperservetter 

    

RestaurangerRestaurangerRestaurangerRestauranger    

� Läs kommentarer på Tripadvisor för att slippa obehagliga överraskningar 

� Finns barnmeny? Finns det möjlighet till mindre portioner av de vanliga 

rätterna? Många gånger finns det även om det inte står på hemsidan. Ibland 

kan det stå på deras facebook-sida. 

� Vad ingår i maten? Vilka tillbehör följer med rätten? Hur är maten upplagd? 

� Många restaurangkedjor har pysselböcker och kritor till barnen: Harrys, 

Jensens Bøffhaus, Pizza Hut m.fl. 

� Buffé kan vara bra om man har svårt att vänta eller om man behöver se 

matalternativen för att kunna välja.  

� På O ‘ Learys får man popcorn medan man väntar 

� Medtag underhållning för väntetider: målar/pysselbok, serietidningar, iPod 

m.m. 

� Finns lekhörna? 

� Välj en avskild sittplats, t.ex. i ett hörn. Gärna nära lekhörna. 

� Asiatiska restauranger kan ha akvarium eller rinnande vatten som kan fungera 

som underhållning 

� Tag gärna med våtservetter för kladdiga/smutsiga händer och ansikten. Med 

dem får man också bort fläckar på kläder. 

    


