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Svenska barnfamiljer har sagt sitt:  

LEGOLAND® Billund utnämnd till bästa temapark 

LEGOLAND® Billund har blivit utsedd till bästa temapark av besökarna på den svenska 
sajten Barnsemester.se. Därmed klassar parken ut Astrid Lindgrens Värld, som har gått 
segrande ur omröstningen fem år i rad. 50 000 svenskar har röstat för att få fram en värdig 
vinnare. 
– Hela 40 procent av våra gäster är från utlandet och allt fler av dem är från Sverige, så vi 
visste att vi har många vänner på andra sidan sundet. Det är förstås extra roligt att vi som 
dansk park kan slå de svenska konkurrenterna i den sådan här omröstning, säger Henrik 
Höhrmann, vd LEGOLAND Billund.  

 
I veckan öppnar LEGOLAND Billund för säsongen, och blir samtidigt utnämnd till bästa 
temapark av Barnsemester.se, Sveriges största resesajt för barnfamiljer. Omröstningen om bästa 
temapark har pågått sedan den 16 februari, och på Barnsemester.se är man inte förvånad över 
resultatet.  

– LEGOLAND är helt enkelt bra underhållning. Parken har något för barn i alla åldrar och det är 
en upplevelse för hela familjen att åka dit, säger Jenny Forsberg från Barnsemester,se. 

Nordens största besöksmål 
LEGOLAND Billund öppnade 1968 och har sedan dess blivit ett av Nordens största besöksmål. I 
dag är hela området byggt av 59 miljoner LEGO klossar på ett område som är 140 000 
kvadratmeter. LEGOLAND har 1,7 miljoner gäster årligen, varav 40 procent är turister från andra 
länder än Danmark. Allt fler svenskar upptäcker LEGOLAND som ett besöksmål värt en resa 
över sundet. I början av maj öppnar årets stora attraktion Polar Land, med levande pingviner, 
vattenrutschbana, restauranger och miljöer byggda av LEGO klossar. 
 
Digitala pressbilder finns på www.LEGOLAND.dk/presse  

För mer information kontakta gärna: 
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