
 
Pressmeddelande 2018-04-16 

 

LEGOLAND® Billund Resort storsatsar och jubilerar 

LEGO® House paradis för klossälskare 
Nya LEGO® House i LEGOLAND® Billund Resort i södra Danmark är ett paradis för alla som 
älskar de populära klossarna. Huset är byggt av den världskände danske arkitekten Bjarke 
Ingels på arkitektbyrån Big och ska ge svaret på hur det är att gå in i ett riktigt LEGO hus. 
LEGO House är det första och enda i sitt slag och förutom att huset är byggt av gigantiska 
LEGO-klossar är huset ett upplevelsecenter för lek och lärande. 

LEGOLAND® Billund Resort i södra Danmark satsar på att bli världens bästa destination för 
barnfamiljer. I år firas flera stora jubileer i området och det är fullspäckat med spännande 
aktiviteter. Ett av områdets nya heta besöksmål är LEGO House i danska Billund. LEGO House 
kallas också för ”Home of the Brick” och ligger naturligtvis i Billund där LEGO klossen blev till 
och äventyret startade. 

LEGO House är ett upplevelsecenter byggt av 21 gigantiska LEGO-klossar med otaliga 
möjligheter att kombinera klossar och kreativitet. Upplevelsecentret är indelat i fyra olika 
zooner där varje zon har sin färg och representerar ett sätt att uppleva LEGO. Röd för 
kreativitet, blå för logik, grön för socialt samspel och gul för känslighet.   

Med sin speciella stil och 12 000 kvadratmeter att bygga på och 25 miljoner LEGO-klossar har 
LEGO House redan fått internationell uppmärksamhet. Den internationellt kände danska 
arkitekten Bjarke Ingels på arkitektbyrån Big ville ge svaret på hur det är att gå in i ett riktigt 
LEGO hus. Och så blev det.   

Förutom LEGO House interaktiva ytor finns här också historiska LEGO-samlingar och spännande 
takterrasser. Takterrasserna är byggda som lekytor och är helt gratis att vistas på för den som 
vill ta med en picknick och låta barnen leka en stund. LEGO House ligger på gångavstånd till 
Legoland för den som vill maxa sitt besök. 

Läs mer på www.legohouse.com 

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 

För mer information kring Lego® House, gå in på https://www.legohouse.com 

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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