Riktlinjer
för
matupplevelsen

Välkommen till vilda västern
Våra medarbetare formar det viktigaste kugghjulet på vår gemensamma väg till att få våra gäster att trivas och deras förväntningar att överträffas.
Att ha rätt förutsättningar är ett av de viktigaste verktygen
vi kan ge våra kollegor. Med stora och rätt satsningar på ombyggnationer, utrustning och utveckling av rutiner inför sommaren 2022 har vi kommit ett steg närmare målet.
Vår skyldighet och medvetenhet i val av råvaror mynnar sig
i den yrkesstolthet och det samhällsansvar vi har. Det ansvaret har vi också med oss när vi väljer råvaror som inte växer i
Sverige, exempelvis vårt fairtrade kaffe. Med detta följer också
en skyldighet och plikt att ta hand om råvaran på bästa möjliga
sätt innan den når våra gäster.
Resan har bara börjat… och på vägen kommer vi självklart att ha
kul.
Varmt välkommen till High Chaparral
Wisam Salim

Wisam Salim
F&B Manager
High Chaparral

073-433 58 54
wisam@highchaparral.s
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Verksamhetsområde Mat och Dryck
Övergripande strategi

#1 ;
#2 ;

Maten hos oss skall vara enkel och serveras
snabbt för att barnen - våra viktigaste gäster och deras föräldrar ska ska kunna fortsätta leken
i vilda västern.

Genom att lägga fokus på upphandling, livsmedel, produktion och förpackning kan vi erbjuda bra,
efterfrågad mat på ett standardiserat sätt i ett smart
flöde.

#3 ;

Maten skall serveras och upplevas i tematiserade och
spännande miljöer som gör det smidigt och roligför
familjerna att äta tillsammans.

#4 ;

Vi skall noga följa vad våra besökare faktiskt äter när
de är hos oss för att kunna anpassa vårt utbud till vad
våra besökare efterfrågar.
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Kundundersökning 2021
Hösten 2021 inkluderade vi därför flera mat- och dryckesrelaterade frågor i vår
kundundersökning.
Undersökningen gav oss värdefull information som nu ligger till grund för de
åtgärder vi vidtar och lösningar vi inför på våra matställen.

Hur är dina/era matvanor under semestern?

Vad är viktigast för dig när du väljer restaurang
och mat för dig och din familj?
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Vilken betalningsmetod föredrar du?
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Matvision
Matupplevelsen är en viktig del av besöket på High Chaparral.
Maten vi serverar ska vara vällagad och smakrik, med alternativ som
speglar våra gästers mångfald av preferenser. Våra måltider ska serveras
snabbt och på ett aptitligt och tilltalande sätt i tematiserade miljöer. Frågor
om rättvisa produkter och hållbar utveckling följs genom hela kedjan och
våra medarbetare ska få de bästa förutsättningarna för att kunna möta
våra kunders förväntan och verka i en utvecklande arbetsmiljö.
Ett större utbud med fler valmöjligheter ökar
sannolikheten för att matgästen ska hitta något
som den gillar. För att möta en mångfald av
preferenser och behov ska High Chaparral erbjuda veganska och vegetariska alternativ, inklusive
Vi ska servera en mångfald som ska spegla mix- lakto- ovo- och vegetariska måltider. Vi ska även
erbjuda alternativa rätter för matallergiker.
en av High Chaparral, med olika inriktning på
respektive matställe.
Tillsammans skapar vi en upplevelse för våra
gäster och i detta följer även skyldigheter hur vi
Vi ska erbjuda en balans mellan att servera
ställer oss till hållbarhetsfrågor och vilka råvaror
näringsrik mat för att barnen - våra viktigaste
och produkter vi använder.
gäster - och deras föräldrar ska ska kunna
fortsätta leken i vilda västern med full energi,
och samtidigt möta våra gästerns önskemål om En viktig del av vår matvision är det sätt vi
rekryterar, förbereder och stöttar våra medar“semestermat.”
betare. Med rätt förutsättningar skapar vi en
utvecklande och rolig arbetsmiljö.
För att må bra behöver vi få i oss rätt mängd
näring och energi och det är därför viktigt att
maten är god och lagad med omsorg och omty- Våra riktlinjer för vår matproduktion är uppdelad i följande områden:
ckt av våra matgäster.
Vårt arbete med mat och dryck tar sin början i att vår viktigaste målgrupp, barnen, är
avgörande och styrande när vi skapar vårt utbud.

Samtidigt vet vi att våra gäster prioriterar en
smidig beställningsprocess, korta köer och framför allt snabb leverans av maten. Vi utvecklar
därför kontinuerligt våra processer och rutiner
för att bättre kunna möta kundens förväntan på
oss.
Maten vi serverar ska i allra högsta mån vara
rättvis, ekologisk och näringsriktig, och i största
möjliga omfattning närproducerad.

•
•
•
•
•
•
•
•

- 05 -

Upphandling
Livsmedel
Produktion
Förpackning
Presentation & upplevelse
Medarbetare
Kommunikation
Hållbarhet

Upphandling
High Chaparral ska aktivt arbeta för att säkerställa att de
produkter som används är rättvisa. Det gör vi genom att söka avtal
med leverantörer och samarbetspartners som delar vår syn.
Vi har ett stort ansvar kring ursprunget av de Ett exempel på det arbetet är att vi aktivt valt
råvaror och produkter vi använder. Vi möter
kaffe och te som är fair trade och ekologiskt.
det ansvaret genom en nära dialog med våra
leverantörer och samarbetspartners.
Arbetet med att säkerställa schyssta produkter
är löpande. Vi är medvetna om svårigheterna
Vi är medvetna om problematiken kring hur
att utröna exakt bakgrund och vi strävar efter
att så mycket som möjligt av vårt utbud ska
produkter ofta framställs i delar av världen,
under oschyssta förhållanden med exempelvis vara schysst.
slavlöner och barnarbete.
Vi arbetar även med att säkerställa en så hög
Vi arbetar därför aktivt för att välja schyssta andel närproducerat och ekologiskt som möjligt.
produkter och hitta alternativ till de producenter som inte kan säkerställa en schysst
produktion.
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Livsmedel
Genom smarta val av råvaror och ett balanserat utbud möter vi våra
besökares önskemål, stöttar svenska matproducenter och bidrar till
en mer hållbar och näringsriktig kost.

Balanserat utbud för att passsa våra
gästerns många olika preferenser

Upphandling

I vår upphandling väljer vi aktivt leverantörer
Med ett balanserat utbud av mat möter vi
och producenter så att vi kan känna stolthet i
våra besökares önskemål. Det innebär menyer att erbjuda våra gäster bra mat på bra råvaror
med ekologisk och näringsriktig mat blandat där djuren haft ett bra och behagligt liv. Vi
med det vi nog alla kallar semestermat, när vi gynnar även svensk matindustri i så stor omkanske lite till mans unnar oss en annorlunda fattning som möjligt då tillgången av kött och
kost jämfört med resten av året.
pris på marknaden spelar in.
Utöver de för sommaren närmast obligatoris- Ekologiskt och närproducerat
ka härligheterna chips, pommes frites och läsk
vill vi erbjuda näringsriktig kost.
Våra måltider ska bidra till miljöarbetet och
en hållbar konsumtion. En stor del av råvaroNär- och svenskproducerat
rna i vår matlagning ska vara ekologiska och
närproducerade. Vi serverar ekologisk frukost
I det vi kallar vilda västern var djurens bevarje dag.
tydelse i både historia och tradition stor. De
speglas både genom att vi har djur som hästar, Dryck
bisonoxar och Texas Longhorn i parken. Djur
som vi är stolta över.
Utöver läsk som onekligen är barnens stora
sommarfavorit ska vi servera ekologiska alterKött och fågel ska vara svenskproducerat.
nativ.
Det väljer vi då Sverige har den lägsta antibiotikaanvändningen i i hela EU och även i
Alternativa rätter och anpassning för
jämförelse med stora delar av världen. Köttet matallergiker
är även fritt från hormontillskott som ges
till djuren för att öka i köttmassan. Den har
För att möta en mångfald av preferenser och
lägre klimatpåverkan och djuren har ett ambehov ska High Chaparral erbjuda veganska
bitiöst djurskydd, världens mest omfattade
och vegetariska alternativ, inklusive laktodjurskydd.
ovo- och vegetariska måltider. Vi ska även
erbjuda alternativa rätter för matallergiker.
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Produktion
Snabbhet och effektivet är grundbultar i vår produktion är följsamhet till regler och hygienkontroller är lika självklar som vår
gemensamma vilja att hjälpa varandra och ha kul på jobbet.
Snabbhet

Hygien

Nyckeln till en positiv matupplevelse för våra
kunder är snabb leverans. Produktionen på
respektive enhet ska därför präglas av vår vilja
att snabbt leverera och servera mat till våra
besökare.

Vi arbetar kontinuerligt med självkontroller
och rutiner för att upprätthålla god hygien på
våra enheter. Utrustning rengörs och kontrolleras i enlighet med våra riktlinjer och våra
miljöer hålls rena.

Det uppnår vi genom noggranna förberedelser Säkerhet
inför varje dag, tydliga rutiner, rätt råvaror
och förpackningar, optimal utrustning och att Vi vill att våra enheter ska vara säkra och
vi hjälps åt när trycket ökar.
trygga arbetsplatser. Genom noggrant specificerade och internt kommunicerade checklistor
Effektivitet
och ordningsregler minimerar vi risken för
arbetsplatsolyckor och säkerhetsbrister.
Grundbulten till att uppnå snabbhet är att
jobba effektivt. Genom tydliga rutiner, som
Kul på jobbet
ständigt övervakas och uppdateras för att utvecklas, uppnår vi en hög effektivitetsgrad.
Att jobba tillsammans i ett kök är en skapande
process och för att allt ska stämma krävs ett
Minska matsvinn
samarbete olikt andra arbetsplatser. För att lyckas krävs att vi alla har kul på jobbet och där
Vår ambition är att minska risken för matshar vi alla ett ansvar att individuellt och som
vinn och de behöver vi alla hjälpa till med.
grupp se till att vi har kul på jobbet.
Regelverket
Vi arbetar nära berörda myndigheter för att
säkerställa att vi följer regelverket kopplat till
matsäkerhet och hygien.
High Chaparral har en öppen och positiv
dialog med berörda myndigheter och värnar
om ett utvecklande samarbete. Vi följer med
noggrannhet de regler som finns kopplat till
matproduktion.
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Förpackning
Genom att välja rätt engångsmaterial och en kedja där materialval
och källsortering ingår möter vi behovet av förpackning samtidigt
som vi tar ansvar.

Lika självklart som det är att engångsmaterial
behövs i en temapark, vilket inte minst visat
sig i pandemin då vi ökat antalet picknickområden, är det att skapa en kedja från upphandling till produktion och servering till källsortering med målet att kretsloppet i det stora
hela ska ingå i det ansvar vi har för miljö och
klimat.

Beslut om vilket material som används
baseras på hur vi serverar maten och vilka
förpackningar som passar bäst ur hygiensynpunkt, samtidigt som vi givetvis även tar med
hållbarhetsfrågor i våra ställningstaganden.

Den viktigaste kuggen i kedjan är källsorteringen på respektive enhet. Funkar inte källsorteringen med hela kedjan så spelar det ingen
Vi arbetar aktivt med att minska mängden
roll vad vi använder för material, ur hållbarhetssynvinkel. Därför är just källsortering en
av engångsförpackningar i plast genom att
övergå till papper. I vissa fall är dock plast det prioriteringsfråga.
bästa alternativet för just hygien och att produkten ska hålla i både kvalité och säkerhet.
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Kommunikation
Genom lättillgänglig information på hemsidan inför besöket, och
tydlig vägledning och skyltning under besöket underlättar vi för våra
besökare.

Virtuell guide till matupplevelsen

Digital beställning

För att underlätta för våra besökare inför och
under besöket ger vi tydlig information om
matupplevelsen på High Chaparral på vår
hemsida. Det gör vi genom att beskriva våra
matställen, öppettider och deras respektive
menyer.

För att underlätta för våra besökare och förbättra förutsättningarna för snabbare produktion och servering väljer vi en kombination av
digital matbeställning från mobilen och traditionella kassor.

Att vi väljer att arbeta med båda lösningarna
har sin grund i att möta alla våra besökares
Vi ska även möjliggöra för våra besökare att
önskemål då 6 av 10 indikerar att de är bekvase vilka veganska och vegetariska alternativ,
inklusive lakto- ovo- och vegetariska måltider, ma med digital matbeställning medan 4 av 10
föredrar att beställa av en person.
och inte minst alternativa rätter för matallergiker, som vi erbjuder.
Sophantering
Menyer
Vi utvecklar tydliga sopstationer för att möjliggöra för kunder att snabbt lämna brickor
Våra menyer ska vara tydliga och lätta att
och övrigt efter måltiden.
se på distans så våra kunder har möjlighet
att snabbt göra sina val innan de kommer
Feedback från våra gäster
fram till kassan.
Även de menyer som är tillgängliga via digital matbeställning ska vara lättillgängliga på
mobiltelefoner, med enkelhet att välja mat och
dryck samt med en snabb och smidig betalningslösning.

Kommunikation innebär även att lyssna på
våra kunder. Varje år genomför vi en omfattande kundundersökning som ger oss
värdefull information och vägledning i vårt
fortsatta utvecklingsarbete.

Skyltning
Genom gatupratare och skyltar framför varje
enhet skapar vi en tydlig och lättförstådd process för beställning och upphämtning.

- 15 -

Medarbetare
Rätt förutsättningar skapar en god arbetsmiljö för våra medarbetare och resulterar i en positiv matupplevelse för kunden.
Rätt förutsättningar

Tillsammans och med omtanke skapar vi
vårt gemensamma äventyr i vilda västern

Vi ska ge våra medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och trivs på arbetsplatsen. Det gör vi bland annat genom en
omtänksam onboarding, coaching och stöd
samt resurser i form av tid och utrustning.

På High Chaparral är vi alla en del av en komplex kedja. Alla medarbetare behövs och är
lika viktiga för att skapa en helhet både för
våra besökare och våra medarbetare.

Ansvar mot varandra

När kedjan upprätthålls blir våra besökare
nöjda och våra medarbetare får en bättre och
Vi visar omtanke mot varandra genom att
mer stimulerande
efter dagens arbetspass lämna våra matställen arbetsmiljö. Bryts kedjan försvårar vi både för
i gott skick, med rena ytor och med fulla kylar våra besökare, oss själva och för varandra.
och frysar. Det gör vi av omtanke för att den
kommande dagen ska bli så bra som möjligt
Styrda av våra värdeord Äventyr, Tillsammans
för våra kollegor. Vi ställer upp för varandra
och Omtanke hjälps vi åt och bidrar till att
när hjälp behövs och bevakar läget för att vara skapa den upplevelse och miljö vi vill ge alla
redo att stött våra kollegor när trycket på
våra besökare och varandra.
enheten är högt.
Ansvar mot kunden
Vi har även ett gemensamt ansvar för att bidra
en positiv upplevelse för våra besökare. Våra
gäster har valt att lägga både tid och pengar på
besöket, och vi har ett gemensamt ansvar att
göra deras vistelse till ett äventyr och värdefull
tid tillsammans. Vi visar omtanke genom att
aktivt arbeta för att minska köer, snabba processer och hålla våra enheter rena och snygga.
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Presentation &
upplevelse
Med ett glatt bemötande, ren och snygg omgivning och genom att
göra det lätt för kunden förstärker vi matupplevelsen.
Kundens väg

Rent och snyggt

I god tid före säsongsöppning går vi gästens
väg genom och vid våra enheter för att säkerställa att vi gör besöket så enkelt och smidigt
som möjligt. Med hjälp av intuitiv skyltning
och tydlig guidning hjälper vi gästen komma
tillrätta, hitta hjälpmedel som exempelvis
barnstol och gör det enkelt att förstå hur man
beställer och får maten när den är klar.

Inför varje dag, och kontinuerligt under dagen, säkerställer vi en ren och snygg miljö i
och vid varje enhet. Golvytor och bord ska
hållas rena och möbler ska vara iordningsställda, Eventuella behållare, exempelvis med
servetter, salt, katchup och senap, ska vara i
ordning, påfyllda under hela dagen och skaförberedas inför kommande dag. Under dagens
lopp hjälps vi åt upprätthålla ordning både
inne och utanför våra enheter.

Har vi gjort det tydligt var gästen parkerar
skrindan eller barnvagnen? Är det synligt var
toaletterna är? Är det lätt att förstå var man
hämtar mat och slänger sopor? Har vi gjort
det lätt för barn att hämta mat och dryck för
att de ska känna sig delaktiga och “vuxna”?

Hantering av sopor och pant

Respektive enhet ansvarar för att matstället
är rent och snyggt under dagen. Det åligger
varje enhets personal att löpande städa unGenom att bygga upp tydliga scenarion skapar dan brickor, matrester och förpackningar från
bord och serveringsytor. Vårt systerföretag
vi de bästa förutsättningar för en strulfri
Cleanera ansvarar för att sopor tas bort från
upplevelse för våra gäster.
enheten.
Genom kontinuerlig observeration och utvärddering förbättrar vi löpande kundens väg Ett extra öga ska hållas på pantflaskor som
snabbt fyller utställda backar, och tömning
under säsongen..
ska ske innan det blir svårt för gästen att
ställa undan flaskor och burkar. Intäkter från
all pant går oavkortat till insamlingsstiftelsen
Ellas hjältar (se Hållbarhet).
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Hållbarhet
Vi är i början av vår resa mot att arbeta mer hållbart arbetssätt, med
ambitionen att kontinuerligt utvecklas under de kommande åren.

En grundbult i vårt hållbarhetsarbete kopplat
till matupplevelsen är a säkerställa en bra och
utvecklande arbetsmiljö för våra medarbetare,
där kul på jobbet, jämlikhet, säkerhet rättvisa
och framförallt rätt förutsättningar för
arbetsuppgifterna står i centrum.

Vi ska i största möjliga mån servera rättvis
och närproducerad mat, byta plastbestick till
hållbara alternativ och vi väljer leverantörer
som tydligt märker var råvarorna kommer igår
och var de producerats.
Stöd till familjer

Vårt hållbarhetsarbete speglas även i upphandlingen av de råvaror och produkter vi
använder och säljer.

Vårt arbete inkluderar även bidrag till behövande. High Chaparral stöttar Ellas hjältar,
en stiftelse som samlar in pengar för att kunna hjälpa familjer som har eller har haft det
Vår ambition är att minska vår påverkan på
miljön och erbjuda en resurseffektiv verksam- svårt.
het där vi exempelvis kontinuerligt strävar
efter att minska matsvinn. I arbetet ingår även Det gör vi genom att från sommaren 2022
att minska användningen av engångsartiklar, donera hela summan av alla flaskor och burkar
uppnå lägre energiåtgång.
vi lämnar till pant.
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Matställen 2022
Restaurang Diligensen
Saloon Cheyenne
Old Dave’s Hamburgers
Mamma Daltons Pangkakshus
River City First Saloon
Kate’s Palace
Kristinastugan
Arbuckle’s Coffee Shop
Minnie’s Cafe
Jill’s Ice Cream Bar
Churros
Barnbyn
Elisabeth Gregory’s Donuts and Coffee
Buffalo island
Tatanka
Old Mexico
Restaurante La Cantina
El Rapido
Heladeria
Campingen
Bryggan

High Chaparral har 18 matställen med olika inriktning,
samtliga med vilda västern-tematisering.
High Chaparrals största restaurang Diligensen har förmodligen en av Sveriges mest Västern-autentiska och unika inredning med sina grova timmerbjälkar, pälsar, rekvisita och
stämningsfull musik.
På à la carte-menyn kan du verkligen uppleva Vilda Västens
olika smaker i äkta atmosfär under säsong när parken är öppen.
I anslutning till Diligensen finns vårt centralkök där en stor
andel av parkens mat tillagas och förbereds.
På Diligensen serveras frukost, lunch och middag.
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food & drinks
1
2
3
4
5
6
7
8
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12
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51

Tony’s NYHET!/NEW!
Restaurang Diligensen
Saloon Cheyenne
Mamma Datons Pangkakshus
Jill’s Ice Cream Bar
Kate’s Palace
Old Dave’s Hamburgers
Arbuckles Coffee Shop
Kristinastugan
River City First Saloon
Restaurante La Cantina
Heladeria
Minnie’s Haberdashery NYHET!/NEW!
Elizabeth Gregory’s Donuts & Coffee
NYHET!/NEW!
Churros

39

14
42

38

41

40

49
63

good to know
16
17
18
A
B

Bank
Information/Sheriff
Reception Wild West Inn & Stugby
Reception Wild West Inn & Cabins
Huvudentré Main entrance
Campingentré Camping entrance
Grillplats Barbecue
Vagnuthyrning Rent a trolley
Picknickområde Picnic area
Vatten till hunden Water for the dog
Toaletter Toilets
Amningsrum Nursing room
Sjukstuga Nurse
Hjärtstartare Defibrillators
Återvinning Recycling
Rökning endast tillåten på
markerade platser
Smoking only allowed in designated areas

32

SHOPS
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Vapen & Läder Guns & Leather
Young Guns 1
Souvenirsbutiken Souvenir shop
Candy Store
Skomakeri Cobbler
Bowie
Land Office
Show Store
Young Guns 3

29
30
31
32

Bent’s Trading Post
Tienda El Paso
Young Guns Warehouse
Upphämtning förbeställda produkter Pickup preordered products

transportation
33
34

Tågstation Train station
Hjulångare Paddle Steamer

our land
60
61
62
63
64
65
66
44

Main Street
Västernstaden River City
The Western town of River City
Prärien Prairie
Dalton City
Buffalo Island
Old Mexico
Texas NYHET!/NEW!

FRÅGESPORT!
Runt om i parken finns
frågor utplacerade.
Hittar du alla 10?
NYHET!

66

QUIZ!
Around the park are question
posted. Do you find all 10?
NEW!

47

61

B

4
45

35

60

33

52

36
37

17

31

16

48

ACTIVITIES

A

18

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Tågresa Train ride
B. Erlandsson Drugstore
Smedja Blacksmith
Guldvaskning Gold panning
Käpphästridning NYHET! Hobby horse riding NEW!
Buffalo City
The Barn
Kyrka Church
Bisonoxar Bison
Texas Longhorn NYHET!/NEW!
Big Bengt Mini Museum NYHET/NEW!
Memory NYHET!/NEW!
Visste du att? NYHET! Did you know? NEW!
Pool
Inte nudda marken Don’t touch the ground
Pärla ditt smycke Bead your own jewelry

interaction & entertainment
51
52

Bygg ett hus med nybyggarna
Build a house together with the settlers
Onkel Sams Snea Hus Oncle Sam’s crooked house

Visa omtanke

& Hjälp oss att
Undvika smittspridning

Håll avstånd

till andra sällskap för att minska risken att smitta andra och att själv bli smittad.
Vid köbildning avvakta och återkom vid ett senare tillfälle.

Tvätta händerna regelbundet

med tvål och varmt vatten, minst i 20 sekunder, innan och efter måltider, toalettbesök, lek på
lekplats och kontakt med djur. Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta & nys i armvecket

för att hindra viruset från att fastna på dina händer eller att spridas i luften till andra människor.

Förberedelser på grund av
covid-19
High Chaparral står väl rustade inför en eventuell tredje
sommar märkt av pandemin
High Chaparal har under två somrar präglade
av covid-19 lyckats skapa en trygg och säker
park och upplevelse för både besökare och
anställda.
Redan under våren 2020 förberedde vi verksamheten inför den pandemi som då fick sin
början. Vi skapade skyltar och klistermärken
med fokus på att besökare och medarbetare
skulle hålla avstånd.

Inför 2021 var vår ambition att vara bäst i
klassen. Vår bedömning är att vi har levt upp
till det löftet och det har varit möjligt tack
vare våra medarbetares engagemang och vilja
att göra rätt.
Vi är särskilt stolta över att ingen medarbetare
smittats av covid-19 i anslutning till arbetet.

I den händelse även sommaren 2022 präglas
av covid-19 står vi rustade och redo att återi2021 vidareutvecklade vi våra åtgärder med en gen skapa en trygg park för våra besökare och
en trygg arbetsplats för våra medarbetare.
expansion av parken, digital matbeställning
och nya picknickområden.

max
4 personer
vid bordet
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High Chaparrals värdeord vår gemensamma värdegrund
Äventyr

Omtanke

Med vår genuina historia som utgångspunkt skapar vi en plats för unika och
äventyrliga upplevelser. Vår vilja att alltid
vara nyskapande och ständigt sträva efter
nya kreativa upplevelser är vår drivkraft
och det genomsyrar allt vi gör och skapar
för våra besökare.

På ett äkta och autentiskt sätt skapar vi vår
temapark. Med hjälpsamhet, omtänksamhet och respekt bidrar vi alla till en unik
och strulfri upplevelse för våra besökare,
och en trygg, säker, rolig och utvecklande
arbetsplats för våra medarbetare.

Tillsammans

Genom tanke och agerande bidrar vill till en
oförglömlig upplevelse för våra besökare.

Besöket på High Chaparral ska föregås av
en stor förväntan som vi ska överträffa genom att skapa en alltigenom engagerande
och äventyrlig upplevelse, och för våra besökare en unik möjlighet att vara tillsamman, ha roligt och rå om varandra.

Dessa värdeord lever vi enligt under varje
dag i parken för att stärka gemensamheten
mellan våra medarbetare och det speglas i
vårt dagliga arbete där fokus ligger på att
leverera en strulfri, spännande och härlig
upplevelse för våra besökare.

Oavsett befattning och arbetsplats hjälps vi
åt och stöttar varandra i det dagliga arbetet.

Vi har alla ett övergripande ansvar för att dessa
värdeord genomsyrar verksamheten och vårt sätt
att bemöta våra gäster och varandra.
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