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Philippe Cousteau till LEGOLAND i nästa vecka: 

Känd upptäcksresande öppnar Polar Land 
 

Den 29 april öppnar LEGOLAND sin största nyhet någonsin – Polar Land. Den världsberömde 

upptäcksresanden Philippe Cousteau blir den som först får träffa områdets 17 pingviner och testa 

den nya berg- och dalbanan med fritt fall.  

 

Polar Land är LEGOLANDS nyaste äventyr, och inbjuden för att 

inviga området är Philippe Cousteau, världsberömd miljökämpe 

och programledare med världen som arbetsfält och med ett 

hjärta som klappar för Arktis. Philippe Cousteau är barnbarn till 

Jacques Cousteau, oceanograf och pionjär inom 

undervattensfotografering och dykning. 

 

Söndagen den 29 april klockan 13.00 öppnar Philippe Cousteau 

Polar Land för allmänheten, tillsammans med en mängd 

speciellt inbjudna gäster.  

 

– Vi är naturligtvis stolta över att en personlighet som Philippe 

Cousteau kommer hit för att öppna Polar Land. Han är den 

första av en lång rad polarforskare – små och stora – som 

kommer att besöka Polar Land för att lära sig mer om pingviner 

och deras naturliga levnadsvillkor, och självklart testa berg- och 

dalbanan X-plorer, säger Henrik Höhrmann, vd för LEGOLAND. 

 

Rekordinvestering i berg- och dalbana och levande bakterier 

Polar Land är den största nyheten i traditionsrika parkens historia, och har blivit möjlig tack vare en 

rekordinvestering på 75 miljoner danska kronor. Huvudattraktionen är världens första berg- och 

dalbana som kombinerar fritt fall på fem meter med en titt in till parkens nyaste invånare; 17 levande 

pingviner. Området har också en restaurang med panoramautsikt över pingvinernas område, och en 

flygsimulator för polar-piloter.  

 

 

Inbjudan till pressen 
Välkommen på öppningen av Polar land den 29 april 

Program:  kl. 9.30  Registrering och pressinformation på Hotel LEGOLAND  

Ingång genom konferenscentret 

 kl. 10.00 Föredrag av Philippe Cousteau (Hotel LEGOLAND) 

 kl. 10.45 Promenad från Hotel LEGOLAND 

 kl. 11.00 Invigning av Polar Land 

Plats:  Vi möts på Hotel LEGOLAND vid konferenscentret och går därefter till Polar Land. 

Senaste ankomsttid är därför kl. 10.45 på Hotel LEGOLAND. 

Anmälan: Anmäl deltagande senast den 25 april till PR- & presschef Jonas Søndergård, 

jonson@LEGOLAND.dk, Telefon: +45 7950 1801 

 



 

 
 

Kortfakta om Philippe Cousteau 
• Barnbarn till den berömda undervattensfotografen och upptäcksresanden Jacques Cousteau 

• Talesperson och designer av USA:s paviljong på världsutställningen Expo 2012 i Syd Korea. 

• Korrespondent i miljöfrågor på CNN 

• Grundare och president i EarthEcho International och medgrundare och president för Global 

Echo Foundation, som bland annat utvecklar undervisningsmaterial om natur och miljö, och 

som kommer att ge ekonomiska bidrag till sociala och miljömässiga projekt.  

• Nominerad till National Education Awards 2003 för dokumentären Everglades, har också 

producerat undervisningsmaterial till skolor.  

• Kom på Vanity Fairs lista över världens mest betydelsefulla miljökämpar år 2010 

 

Digitala pressbilder finns på www.LEGOLAND.dk/presse  

För mer information kontakta gärna: 

Elin Undén West, Vår pr-byrå, 0733-50 26 25, elin.unden@varprbyra.se 

Jonas Søndergård, LEGOLAND, +45 7950 1801, +45 20 30 81 84, jonson@LEGOLAND.dk 

 


