
 
 

Pressmeddelande 2018-03-14 

LEGOLAND® Billund Resort storsatsar och jubilerar 

Lev som en prinsessa eller en viking 

– eller gå all in på Legoland 50 år 
LEGOLAND® Billund Resort i södra Danmark satsar på att bli världens bästa destination för 
barnfamiljer – och det ligger också högt upp på svenska familjers önskelista inför semestern. I år 
bubblar det av spännande händelser i området och här finns något för alla åldrar.  

Nedan ett axplock av allt som händer i Legoland Billund Resort sommaren 2018: 

Slottet Koldinghus firar 750 år 

Valsafari på Lilla Bält med lärande om valar 

Prisbelönta bunkermuseet Tirpitz överraskar  

Trevliga Glad Zoo bjuder in till kel med levande ormar 

Prova att leva som en viking på Ribe Vikingacenter 

Legoland fyller 50 år och bjuder in till kalas! 

Givskud Zoo öppnar ny utställning om istiden med 15 fullstora dinosaurer 

Lalandia öppnar sandskulpturpark  
 
Allt fler svenska barnfamiljer hittar till Legoland Billund Resort (LLBR), som är hela det område där 
Legoland ligger i södra Danmark. Sedan några år har destinationerna gjort gemensam sak och satsat på 
att bli världens bästa destination för barnfamiljer med barn 2-12 år. I år firas flera stora jubileer i 
området och det kommer att bubbla av spännande aktiviteter. 

I år händer otroligt mycket och det kan därför vara ett extra spännande år för svenska barnfamiljer att 
besöka området.  

Populära slottet Koldinghus fyller 750 år  
Koldinghus är ett sagoslott med riktiga torn och en vacker park omgiven av skog och en vallgrav. Slottet 
andas historia och kungahus men används i dag som besöksmål med museum och restaurang. 

Att komma till Koldinghus är som att komma rakt in i en saga och för att göra det ännu bättre kan 
besökare i alla åldrar och storlekar låna museets renässansdräkter, leka prinsar och prinsessor och delta 
i slottets maskeradpartyn. I år fyller det populära slottet 750 år och det kommer att firas med en stor 
jubileumsutställning, skattjakter och mycket annat. 

Läs mer på http://www.koldinghus.dk/ 

Följ med på valsafari och lyssna när valarna klickar 
Lilla Bält har den högsta koncentrationen i världen av valar. Från hamnen i Middelfart på Fyn kan man 
följa med på valsafari runt Lilla Bält. Skepparen guidar besökarna, bjuder på roliga historier och berättar 
om valsorten tumlare. Tumlaren blir upp till 1,8 meter lång och väger 55-65 kilo. Genom en speciell 
utrustning ombord kan man höra det klickljud som valarna skickar ut i vattnet när de letar efter mat. 

Läs mer på www.visitlillebaelt.com/ln-int/middelfart-fredericia/whale-watching 
 

http://www.koldinghus.dk/
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Legoland fyller 50 år  
Har du ännu inte besökt Legoland med din familj? Då är det dags i sommar. I år fyller den populära 
nöjesparken Legoland 50 år. Miljontals är de barnfamiljer som har njutit av vackra Miniland, förtjusats i 
någon av åkattraktionerna, tagit körkort i en LEGO®-bil eller bara gått runt och begrundat någon av alla 
fantasifigurer i parken. 

Inför årets säsong firar Legoland lite extra med en total uppfräschning av hela parken, nya karusellen 
Flying Eagle för de minsta, uppdatering av legendariska LEGO Canoe och mycket annat. Här kan 
besökarna också hjälpa till att slå världsrekord i byggandet av världens högsta torn av LEGO. 

Läs mer på www.legoland.dk/sv/ 

Tirpitz – en skatt för alla historieintresserade  
”Danmarks bästa temamuseum” har det blivit utnämnt till, Tirpitz Bunkermuseum. Bland sanddynerna 
gömmer sig den arkitektritade fascinerande glasbyggnaden och där döljer sig också fantastiska historier 
från andra världskriget, en mycket uppskattad bärnstensexpo och flera andra utställningar – allt berättat 
med modern teknik i toppklass. Det här prisbelönta museet kanske inte är det mest kända hos 
svenskarna, men de som väl hittar hit stannar ofta i timtal.  

Läs mer på http://vardemuseerne.dk/museum/tirpitz/ 

Glad Zoo – håll en orm i valfri storlek 
Glad Zoo är ett gemytligt litet zoo som jobbar med att bevara utrotningshotade arter. Följ djurskötaren 
på en guidad tur, njut en picknick med utsikt över de exotiska djuren. Här kan stora och små fördjupa 
sina kunskaper och uppleva djuren på nära håll – ja så nära att man faktiskt kan få hålla en riktig orm! 
Och tittar du upp så bli inte förvånad om du ser en fritt flygande rovfågel som falkeneraren släppt ut. 

Läs mer på www.gladzoo.dk 

Givskud Zoo med ny utställning om istiden 
Givskud Zoo är populärt för sin fina park och sina spännande djur – men har gjort total succé med sin 
dinosaurieutställning. I år storsatsar parken med en helt ny utställning om istiden på 365 kvadratmeter 
och inte mindre än 15 djur från istiden i naturlig storlek. Här finns också möjlighet att komma bakom 
kulisserna och komma de vilda djuren närmare än du trodde var möjligt. 

Läs mer på www.givskudzoo.dk 

Ribe Vikingacenter – lev som en viking  
På 700-talet bestämde sig vikingar för att anlägga en marknadsplats i södra Jylland. Det blev början till 
det som i dag är Ribe, Danmarks äldsta stad. Ribe är en förtjusande liten stad och har också blivit utsedd 
till ”Europas vackraste stad”. Är man dessutom intresserad av att lära sig mer om vikingatiden och att 
prova att leva som en viking, ja då har man kommit rätt. På Ribe Vikingacenter finns dessutom ett 
museum som är väl värt ett besök. 

Läs mer på www.ribevikingecenter.dk 
 
Nya LEGO® House för dem som inte kan få nog av att bygga  
Få har väl missat nya Lego® House, ett upplevelsecenter byggt med gigantiska legoklossar indelat i sex 
olika zooner för olika lärande. Huset är ritat av den internationellt kända danska arkitekten Bjarke Ingels 
på arkitektbyrån Big och ska ge svaret på hur det är att gå in i ett riktigt LEGO hus. Med 12 000 kvadrat 
att bygga på och 25 miljoner LEGO klossar är det bara du själv som sätter gränser. För den som vill ta 
men en picknick och låta barnen leka en stund finns gratis lekytor på taket till huset. LEGO House ligger 
på gångavstånd till Legoland för den som vill maxa sitt besök. 

Läs mer på www.legohouse.com 

Lalandia öppnar sandskulpturpark  
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Lalandia är Scandinaviens största vattenland och här inne öppnar sig en hel tropisk värld med roliga 
vattenupplevelser – och här är himlen alltid blå. I år utökar Lalandia med en ny stor attraktion, en 
sandskulpturpark som kommer att ligga i anslutning till Lalandia i Billund. 

En rad konstnärer från hela Europa har anlitats för att skapa skulpturerna, som kommer att ha formen 
av vilda djur. Den nya sandskulpturparken öppnar i maj. 

Läs mer på www.lalandia.dk/sv-se 

 

Be Happy Pass – ett kort för att underlätta. Kortet har tagits fram för att underlätta planeringen och ge 
bra rabatter i området. Läs mer på https://www.visitdenmark.co.uk/en-gb/denmark/get-your-be-happy-
pass-advantage-card-gdk1078875 
 
Hundvänlig semester – många vill ta med hunden på semester och det kan man faktiskt göra på de 
flesta ställen i LLBR. 

För högupplösta bilder, gå in på http://www.mynewsdesk.com/dk/legolandbillund  

Är du intressrad av mer information, en speciell bild eller en pressresa, kontakta Karin Pontén, se 
nedan. 

För mer information, kontakta gärna: 
Karin Pontén, Vår pr-byrå, tfn +46 708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se 
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