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Bridgewalking: Mærk suset 60 meter over havets overflade  

 

LEGOLAND® Billund Resort byder på en ny attraktion, som kun findes to andre steder 

i verden: Ved kysterne ud til Det Tasmanske Hav i Sydney og Auckland. Tag de ældste 

børn i hånden, stig op gennem trappetårnet og oplev Bridgewalking Lillebælt i de højere 

luftlag. 

Det ville være sejt, hvis vi kunne flyve som superhelte – og med den nye attraktion 

Bridgewalking Lillebælt er det faktisk tæt på. 60 meter over havets overflade forbinder den 

Den Gamle Lillebæltsbro Jylland med Fyn, og det er nu muligt at gå hen over den – hvis I tør! 

Det kildrer i maven, når bilerne og togene kører lige under jer, for broen gynger en smule. 

Men det er som om, børnene får superheltekræfter heroppe, hvor fuglene svæver frit, og de 

kan ikke få armene ned af begejstring.    

Ind til for nylig skulle man helt til Sydney i Australien eller Auckland i New Zealand for at 

bridewalk’e sig en tur over vandet. Det blev der lavet om på i maj 2015, da Danmarks 

tasmanske Kronprinsesse Mary indviede Europas eneste overbygning på en gammel bro under 

navnet Bridewalking Lillebælt og udbrød et begejstret: ”Wow!” 

For vovehalse (uden højdeskræk)    

Selvom sikkerheden er helt i top, kræver det mod at tage første skridt ud på overbygningen af 

Den Gamle Lillebæltsbro, som blev opført i 1925-1935. Men sådan er det ofte med de bedste 

og mest mindeværdige ting i livet – og her bliver I lynhurtigt belønnet for jeres mod. Turen 

starter ved Velkomstcentret, hvor I bliver modtaget af en guide, som fortæller om sikkerheden 

på broen og udleverer den heldragt, I skal have på uden på jeres eget tøj. I hold à 20 personer 

går I sammen ud på gangbroen, der fører hen til trappetårnet, hvor I bliver koblet til 

sikkerhedssystemet. Og i takt med, at I bestiger trapperne i trappetårnet, bliver der 

efterhånden længere og længere ned. 

Pludselig gælder det! Er I klar? Parate til at opleve højden, suget i maven og den spektakulære 

udsigt over Lillebælt, hvor I uhindret kan nyde vandet, vinden og skibene, der sejler under 

jer? Måske føler I jer suget så meget ind i oplevelsen, at I slet ikke hører, hvad guiden siger. 

Ikke desto mindre vil han eller hun i løbet af de to timer, som turen varer, fortælle historien 

om den 1.125 meter lange bro, der forbinder Jylland og Fyn. Om arkitekturen, byggeriet og 

naturen omkring Lillebælt.  

Midt i naturens elementer  

Netop den natur, som I med sikkerhed får et helt nyt blik på deroppe i de højere luftlag, har I 

garanteret lyst til at komme i kontakt med, når I rammer landjorden igen. For at bevæge sig ud 

på broen skal man være mindst 140 centimeter høj, så hvis I har små børn med, er der også 

den mulighed, at I deler jer op i to hold fra starten.  

Dernede, hvor man normalt befinder sig, hvis man ikke er en superhelt eller en fugl, er der 

nemlig masser af aktivitetsmuligheder for både små og store. Rigtig mange af dem er for 

inkarnerede vandhunde (se boks) – men I kan også nyde Hindsgavl Dyrehave, hvor 

Velkomstcentret til Bridgewalking Lillebælt ligger. Afhængigt af årstiden kan I her opleve 
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hjortevandringer og jagtdage – og uanset om det er forår, sommer, efterår eller vinter plejer de 

mindste at elske naturlegepladsen og den populære tarzanbane i dyrehaven. De fleste afgange 

sker fra Velkomstcentret i Middelfart, men det er også muligt at stige op fra Fredericia-siden. 

Når målet er en dag i naturens elementer, er Bridgewalking Lillebælt i LEGOLAND Billund 

Resort et udflugtsmål, I ikke må gå glip af!  

Se mere på http://www.bridgewalking.com/ 

Slip vandhunden løs  

(Forslag til selvstændig boks med eksempler på andre vandaktiviteter i kommunen)  

Med sin beliggehed lige ud til Lillebælt er Middelfart et sandt eldorado for vandelskere. 

Faktisk er aktivitetsmulighederne så mange, at det kan være svært at vælge – særligt i 

sommerhalvåret. Se bare dette lille udpluk:  

Hvalsafari  

Lillebælt er fyldt med hvaler. Verdens mindste hvaler. Ja, faktisk er bestanden af marsvin 

lige netop her en af de højeste i verden – så skal I på marsvineeventyr, er Lillebælt det 

helt rette sted at tage hen. Ombord på skibet inddeler man udsigten som en urskive, og så 

gælder det om at være den første, der ser et marsvins rygfinne, når den dukker op af vandet. 

Hvem får mon øje på flest?  

Se mere på http://lillebaelt-waters.dk/en/whale-watching-denmark?language=en 

Prøvedyk i bassin 

Det første dyk er grænseoverskridende for de fleste, men ofte også starten på en livslang 

opdagelsesrejse langt under vandoverfladen – til nære og fjerne steder, der ser helt 

anderledes ud end oppe på land. Dette prøvedyk er en tryg start, hvor en instruktør både 

forsyner jer med alt det nødvendige dykkerudstyr og guider jer igennem forløbet i lige 

præcis det tempo, der passer jer. Er I klar til at synke ned i en helt anden verden? 

Se mere på http://lillebaelt-waters.dk/en/aktivitet/trial-dive-middelfart?language=en 

RIB-tur kun for børn 

Hvis I har børn i alderen 8-12 år med til stranden lige syd for Middelfart Marina, kan I 

godt vinke på gensyn. Her venter nemlig en RIB-båd (en gummibåd med fast bund og 

motor), som kun er for børn i denne aldersgruppe. Mor og far er ikke velkomne, for det er 

både sjovere og sejere at kigge efter pirater, vandmænd og andre spændende ting på og i 

vandet uden voksne! Yngre søskende kan dog også få sig en RIB-oplevelse med 

skumsprøjt og kildren i maven – bare kun ifølge med en voksen. Hvilken model passer 

jer?  

Se mere på http://lillebaelt-waters.dk/en/aktivitet/rib-children?language=en 

 

 

 

Fald i søvn i trækronerne, sov ninjasejt eller vågn op i en fængselscelle  

I LEGOLAND® Billund Resort er der ikke kun lagt vægt på, at dagtimerne skal have 

noget eventyrligt over sig. Det er totaloplevelsen, der er i centrum, og rækken af 

fantasifulde overnatningssteder er lang. Hvem siger, legen behøver at stoppe, bare fordi 

nattetimerne starter? Uanset om I har lyst til at sove midt i naturen, blive i 

forlystelserne i nattetimerne eller mærke historiens vingesus i mørket, har LEGOLAND 

Billund Resort, hvad I leder efter.   

 

http://www.bridgewalking.com/
http://lillebaelt-waters.dk/en/whale-watching-denmark?language=en
http://lillebaelt-waters.dk/en/aktivitet/trial-dive-middelfart?language=en
http://lillebaelt-waters.dk/en/aktivitet/rib-children?language=en
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NÆTTER I NATUREN   

 

Sov sødt i trætoppenes himmelseng 

Huler og hytter i trætoppene er et hit hos de fleste børn, men har I nogensinde tænkt på, at 

man også kan overnatte i trækronerne som en anden Tarzan? På Hindsgavl Halvøen ved 

Middelfart kan hele familien tilbringe natten i hængekøjer 10 meter oppe i de store bøgetræers 

højder og komme helt tæt på skovens dybe, stille ro. Udsigten over Lillebælt er fabelagtig 

heroppe, og I kan betragte livet blandt de store dyre i skovbunden uden, at de opdager jer. 

Mærk vinden og kom helt tæt på fuglene, mens de stærke hængekøjer vugger jer i søvn. Og 

vågn så op til morgenlysets dans mellem træernes grønne blade. Det er primitivt. Det er 

perfekt!  

Se mere på http://lillebaelt-waters.dk/en/sleeping-outside?language=en 

 

Sig godnat blandt gnuer og næsehorn  

Det er ikke hver nat, man får lov til at sove blandt afrikanske dyr – og da slet ikke i Danmark. 

Men i GIVDSKUD ZOO findes der en teltlejr med store safaritelte, som giver jer mulighed 

for at høre dyrenes lyde i nattetimerne. Teltlejren er omgivet af store egerafter og kaldes for 

en boma, hvilket betyder "et indelukke" på det afrikanske sprog swahili. På den måde er I tæt 

på dyrene, uden I behøver at bekymre jer om, at de kommer ind og synger Elefantens 

Vuggevise i jeres telt. For at gøre savanneoplevelsen så autentisk som mulig, er omgivelserne 

uoplyste, så det er en god idé at medbringe en lommelygte. Når mørket falder på, kan I dog 

også slå jer ned ved lejrens bålplads, få gang i flammerne og lave snobrød eller popkorn, 

mens dyrene vandrer omkring lige udenfor. 

Se mere på http://www.givskudzoo.dk/Sleep-on-the-Savannah.3935.aspx 

Hold ferie som en ægte cowboy eller fisker  

Hvidbjerg Strand i Blåvand ved Vesterhavet byder på feriefornemmelser, der ikke findes 

andre steder i landet. I kan næsten mærke lassoen i hånden i de nyrenoverede Westernhytter, 

mens I kan fiske direkte fra terrasserne i de nye Fiskerhuse. De store terrasser står nemlig på 

pæle i den nyanlagte sø, og der er ikke noget at sige til, at hollandske ANWB kårede disse 

luksushytter som Europas bedste i 2014.  

Se mere på http://www.hvidbjergstrand.com/accommodations/cabins/ 

 

SJOV EFTER MØRKETS FREMBRUD  

Bo som de seje NINJAGO ninjaer  

Hvis I har tilbragt dagen i LEGOLAND parkens splinternye NINJAGO World, har børnene 

sikkert ikke lyst til, at oplevelsen skal stoppe, bare fordi nattetimerne nærmer sig. Og det 

behøver den heldigvis heller ikke! Som noget helt nyt kan I nemlig putte jer under dynerne 

som ægte ninjaer i NINJAGO tematiserede hotelværelser fyldt med LEGO® byggede detaljer, 

kendt fra NINJAGO universet. Hvis overnatningen skal være mere lyserød, kan I vælge at bo 

som de fem veninder fra Heartlake City i LEGO Friends værelserne – eller I kan sove som 

riddere, prinsesser eller sværdsvingende konger. Tag dagens mange indtryk fra LEGOLAND 

med ind i drømmeland på det 4-stjernede Hotel LEGOLAND i Billund.  

Se mere på http://www.legoland.dk/en/accommodation/hotel-legoland/rooms/ 

Behold tropefølelsen i kroppen  

Når I har tilbragt en legesyg dag i Lalandias Aquadome, hvor klimaet er tropisk og 

tryllebindende, har I det sikkert ligesom, når sommerferien i Syden er ved at slutte. I vil ikke 

hjem. Og det behøver I heldigvis heller ikke komme. Skandinaviens største badeland er 

omringet af fantastiske feriehuse, som lader jer blive i magien fra det våde legeland. Nyd de 

http://lillebaelt-waters.dk/en/sleeping-outside?language=en
http://www.givskudzoo.dk/Sleep-on-the-Savannah.3935.aspx
http://www.hvidbjergstrand.com/accommodations/cabins/
http://www.legoland.dk/en/accommodation/hotel-legoland/rooms/
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skønne arkader i feriecentret, hvor hyggelige butikker og børnevenlige restauranter lyser op, 

når badetøjet er smidt, og aftenmørket trænger sig på. Og hop så ombord på Lalandia 

Expressen, når badetøjet igen skal på til endnu en omgang sjov i Aquadome!   

Se mere på https://www.lalandia.dk/en/billund/holiday-homes 

Gå ind i geometrien  

Hvordan føles det egentlig at kommunikere med en bænk? Det kan I finde ud af ved Kolding 

Hotel Apartments, hvor tre lysbænke pryder græsset mellem Slotssøen og de smukke 

sølejligheder. Bænkene er udstyret med en lyskilde i midten, som kan styres med en 

smartphone, så I kan lade ungerne påvirke farverne og lysstyrken. Deres sekskantede former 

passer til de arkitekttegnede lejligheder, der har form som en trekant, en firkant, en cirkel og 

en stjerne. Hvis I er til geometriske former og pirrende design, som Kolding er så kendt for, er 

det med andre ord her, I skal indlogere jer. Tæt på Kolding Hotel Apartments ligger desuden 

klatreparken Funky Monkey Park og det kulturelle kraftcenter Nicolai med indendørs 

legeland, biograf og café. Med lejlighedernes helt særlige Map of Surprises i hænderne finder 

I endnu flere favoritsteder for børn lige om hjørnet.  

Se mere på http://www.koldinghotelapartments.com/ 

 

 

HISTORISKE DRØMMESTEDER   

Vågn op i en fængselscelle 

Jo, den er god nok. På Hotel Den Gamle Arrest i Ribe har I – som det eneste sted i Danmark – 

mulighed for at gå til ro i de celler, som tidligere var beboet af kriminelle. Og hvorfor så gøre 

det frivilligt? For at få en del af virkeligheden under huden – også selvom det ikke er den 

mest glamourøse virkelighed. Cellerne i den 470 år gamle bygning er i dag indrettet 

hyggeligt, men ikke desto mindre er mange straffe blevet udstået her, hvilket giver god 

anledning til at tale med børnene om livet bag tremmer.  

Se mere på http://www.dengamlearrest.dk/index.php/en/ 

Få royale fornemmelser i aktive rammer  

Fine himmelsenge, antikke rokokomøbler og smukke guldspejle. På Hindsgavl Slot i 

Middelfart skorter det ikke på royale fornemmelser, og alle små prinser og prinsesser vil med 

garanti føle sig hjemme i de mondæne rammer. Slottets 40.000 m2 store park er med sine 

alleer, blomster og træer fuldkommen fortryllende, og hvis I har H.C. Andersen-glade børn 

med, kan I vise dem huset Sorgenfri, hvor den verdensberømte forfatter sad og skrev digte til 

sin veninde. Skal der brændes krudt af, inden den står på prinse- og prinsesseleg, bor I 

heldigvis lige ved siden af Naturcenter Hindsgavl, hvor tarzanbanen på naturlegepladsen er et 

stort hit. I kan også bare nyde en rask gåtur i Hindsgavl Dyrehave, hvor slottet har hjemme, 

og nyde de mange fantastiske kron- og dådyr helt tæt på.   

Se mere på http://www.hindsgavl.dk/da/vaerelse-og-ophold 

 

Nyd en ordentlig omgang luksus  

Ifølge TripAdvisor kommer Hotel Koldingfjord i dag ind på en andenplads over Danmarks 

bedste hoteller, og det er bl.a. kombinationen mellem klassisk arkitektur og tidløst, dansk 

design, der giver stedet en helt særlig stemning. Omkranset af 25 hektar fredsskov med udsigt 

over Kolding Fjord kan I her få en luksusovernatning af fornemste slags, og sammen med 

børnene kan I hoppe i fjorden fra badebroen foran hotellet. Hvis det regner, kan I dyste i Wii-

spil i loungeområdet, men skinner solen, er det med at få fingre i hotellets familiespil, som 

egner sig perfekt til plænen foran.  

Læs mere på http://www.koldingfjord.dk/en/accommodationholiday/rooms/ 

 

https://www.lalandia.dk/en/billund/holiday-homes
http://www.koldinghotelapartments.com/
http://www.dengamlearrest.dk/index.php/en/
http://www.hindsgavl.dk/da/vaerelse-og-ophold
http://www.koldingfjord.dk/en/accommodationholiday/rooms/


 
 

5 
 

 

Følg i vikingernes fodspor   

De gamle vikinger holder aldrig op med at fascinere. Deres eventyrlyst taler direkte til 

eventyrlysten i børn, som ikke kan få nok af at se deres imponerende drageskibe, høre 

om deres vilde plyndringstogter og klæde sig ud ligesom dem. Tag ungerne med på en 

fortryllende weekend i LEGOLAND Billund Resort og mærk historien rejse sig fra 

mulden i vikingebyerne Ribe, Jels og Jelling.  
 

Ridderturneringer og rovfugle i Ribe  

Der er skrevet tykke bøger om vikingerne, som man kan tygge sig igennem – men mon ikke 

familiens yngste hellere vil rejse 1300 år tilbage i tiden og mærke det gamle Ribe, som var 

vikingetidens solar plexus? Arkæologer er enige om, at Nordens første by tilbyder nogle af 

verdens bedste kighuller til vores forfædres hverdag – og på Ribe VikingeCenter bliver det 

hele serveret i børnehøjde. Tag f.eks. i Tinghuset, mal mel på drejekværnen og bag fladbrød i 

flammernes skær i bedste vikingestil. Eller besøg den kongelige møntslager og lav jeres egen 

kopi af den mønt, som var i brug på markedspladsen ved Ribe Å i det 8. århundrede.  

Hvis I gerne vil mærke adrenalinen piske rundt i kroppen, kan I kaste jer over en hårdtslående 

omgang krigertræning eller prøve at skyde med håndlavede langbuer og rigtige pile. 

Bueskytterne hjælper selvfølgelig, og hvis man bærer vikingernes mod i hjertet, er der 

mulighed for at få en rovfugl på armen! Gå heller ikke glip af Museet Ribes Vikinger, hvor 

man kan deltage i ridderturneringer, gå på opdagelse blandt alskens lægende urter i Sanseteket 

og ikke mindst spille spil, som kombinerer leg og læring. Her skal der handles med datidens 

varer, vælges de rigtige våben og skabes alliancer med både mennesker og guder. Til sidst 

kommer dilemmaet: Skal der handles i de byer, som vikingetogterne fører til? Eller skal der 

angribes? 

 

Se mere på http://www.ribevikingecenter.dk/en/home.aspx og http://www.ribesvikinger.dk/en/ 

Stjerneoplevelser i Jels  

Fra Ribe er det oplagt at indstille GPS-en til Orion Planetarium i Jels. Det er så nemt at sætte 

sig ind bag rattet og taste en adresse ind, at selv jeres børn kan gøre det – men det var ikke en 

luksus, vikingerne havde. Alligevel var de formidable navigatører, og deres spektakulære 

skibe førte dem ikke blot til Island, Grønland og Middelhavet, men så langt væk som til 

Amerika – endda flere århundreder før Christoffer Colombus opdagede landet.  

På deres eventyrlige togter har de ikke kunnet sejle efter kendemærker på land, men 

vikingerne var eminente til at bruge himlen som kompas, og ifølge sagnet brugte de såkaldte 

solsten på deres lange sørejser. Solstenen har længe været omgærdet af mystik, men franske 

forskere har for nyligt fundet ud af, at det sandsynligvis er islandsk krystal, vikingerne har 

brugt. Det lyder næsten som magi, men krystallen er i stand til at bryde lyset, og det er 

sandsynligvis ved hjælp af disse lysbrud, at vikingerne har lokaliseret solens position på 

himlen. 

På Orion Planetarium giver udstillingen Med himlen som kompas et unikt indblik i, hvordan 

vikingerne navigerede på åbent hav, og der er sanselige fortællinger om, hvordan den 

nordiske mytologi var knyttet til stjernehimlen. Som en anden Andreas Mogensen kan I endda 

opleve stjernehimlen helt tæt på i planetariesalen, hvis kuppel er 100 m2. Når planetariets 

Skymaster ZKP3 sætter stjerner på kuppelloftet, og 20 forskellige projektorer sender 

animationer, grafik og billeder samme sted hen, føles det næsten som at være på rumrejse!  

 

Se mere på http://www.orionplanetarium.dk/engelsk.html 

http://www.ribevikingecenter.dk/en/home.aspx
http://www.ribesvikinger.dk/en/
http://www.orionplanetarium.dk/engelsk.html
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Interaktive tidsrejser i Jelling  

Når I følger i vikingernes fodspor, kommer I helt naturligt til Jelling, hvor vikingekongerne 

Gorm den Gamle og Harald Blåtand satte de to berømte runesten, lod datidens største 

vikingeanlæg opføre og gjorde danskerne kristne. Som et levende mindesmærke byder byen i 

dag på Oplevelsescentret Kongernes Jelling, hvor I kan tage på en interaktiv rejse tilbage i 

tiden.  

For familiens yngste er centrets spil Rejsen til Valhal et tilløbsstykke uden lige. Det er Kinect-

teknologien, som er beslægtet med Wii, der gør rejsen så uhyggeligt levende, og faktisk 

kræver det en god portion mod at bevæge sig længere og længere frem mod spillets spejl. 

Børnene kommer nemlig igennem vilde slag, hvor det ser ud som om, der går ild i dem, men 

alle strabadserne ender heldigvis lykkeligt, når de til sidst bevæger sig over den 

regnbuefarvede bro mod Valhal.  

I kan også besøge Mytologirummet, hvor I gennem noget, der ligner et levende flammehav på 

væggen, får historien om Ragnarok helt ind under huden. Fra tagterrassen kan I spejde ud 

over vikingekongernes 20 fodboldbaner store vikingeanlæg gennem digitale kikkerter, der 

både kan vise landskabet, som det ser ud i dag – men også for 100 eller 1000 år siden. Find 

jeres indre sværd og brynje frem og slut vikingeweekenden af med denne hypersanselige 

oplevelse! 

Se mere på http://natmus.dk/museerne/kongernes-jelling/ 

__________ 

 

Bonusinfo 

(forslag til ekstra tekstboks) 

- Både i Ribe VikingeCenter, Museet Ribes Vikinger, Orion Planetarium og Kongernes 

Jelling er der fordele at hente med et Be Happy Pass fra LEGOLAND Billund Resort  

- Nyd Ribe VikingeCenter den første uge i maj, hvor lyden af tunge hammerslag 

blander sig med råb fra fiskekoner, brødsælgere og gøglere under Danmarks flotteste 

og mest autentiske vikingemarked  

 

Oplev fire vilde nyheder i LEGOLAND® Billund Resort   

 

I det sydlige Danmark løber et bælte af forlystelser og attraktioner, der vil få de fleste 

børn til at hoppe af begejstring. LEGOLAND® Billund Resort skaber fundamentet for 

børneferier i verdensklasse, og 2016 byder på fire vilde nyheder. Test jeres 

ninjafærdigheder i LEGO® NINJAGO World, tag den 167 meter lange tur gennem 

Europas længste udendørs Wild River-vandrutsjebane i Lalandia, stå ansigt til ansigt 

med over 40 dinosaurer i naturlig størrelse i GIVSKUD ZOO og kryds Den Gamle 

Lillebæltsbro 60 meter over havets overflade. Klar, parat, adrenalinkick!   

 

 

LEGOLAND®: LEGO® NINJAGO World  

Det bliver vildere end vildt, når LEGOLAND i år åbner dørene til den nye forlystelse 

LEGOLAND NINJAGO World. Særligt når I bevæger jer ind i NINJAGO The Ride! Ved 

hjælp af helt ny teknologi går I nemlig en 4D-oplevelse i møde, hvor I får brug for alle jeres 

ninjaevner til at bekæmpe den store ærkefjende, slangen The Great Devourer. NINJAGO The 

Ride er for hele familien, for det kræver virkelig samarbejde, når der udspiller sig en 

ninjafarlig kamp på skærmen foran jer. 

http://natmus.dk/museerne/kongernes-jelling/
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NINJAGO The Ride er dog langt fra det eneste i den nye forlystelse, som får jer til at glemme 

verden uden for. Inde i det 5100 m2 store univers, som er bygget af intet mindre end 1,5 tons 

LEGO-klodser, venter masser af sjove udfordringer. Er I smidige nok til at gennemføre 

Lloyds Laser Labyrint? Har I styrken til Coles Klatrevæg? Balancen til Kais Spinnere og 

hastigheden til Jays Reaktionstræning? Besøg LEGOLAND NINJAGO World og bring jeres 

nye talenter i spil – for som Sensei Wu siger: "Sammen er vi stærkere!" 

Se mere på http://www.legoland.dk/en/the-park/areas/ninjago-world/  

 

 

Lalandia: Europas længste udendørs Wild River-rutsjebane   

Nordeuropas største vandland, Lalandia, har fået sig en vandrutsjebane, der får de fleste andre 

til at blegne på adrenalinskalaen. Wild River hedder den – og med god grund! Med sine 167 

meter er den Europas længste udendørs vandrutsjebane, og der er garanti for både sug i maven 

og vind i håret, når I kurer ned gennem den svingende kanal. Efter et par hæsblæsende ture 

gennem den brusende bane trænger I måske til bare at plaske lidt rundt i Lalandias nye 

udendørs pool, der ligesom vandrutsjebanen er opvarmet og åben hele året rundt. Når lysten 

til endnu en rutsjetur melder sig, kan I måske lave en lille konkurrence: Hvem I familien 

tilbagelægger hurtigst de 167 meter?  

 

Wild River er kun én ud af mange, mange sjove forlystelser i Lalandias tropiske Aquadome, 

hvor turen starter og slutter. Hvis I trænger til lidt tid indenfor, kan I boltre jer i 

Bølgebassinet, der giver associationer til Vesterhavet eller hoppe i Grottebassinet og dykke 

ned til de mange farvestrålende tropefisk, som svømmer forbi i et kæmpe 

undervandsakvarium kun få centimeter væk. Hvis I er til flere ruskende rutsjeture, kan I tage 

turen op i Tornadoen, hvor op til fire personer kan tage den vilde tur ned sammen!  

Se mere på https://www.lalandia.dk/en/billund/go-exploring/the-aquadome 

 

 

GIVSKUD ZOO: Dinosaurpark med vokseværk  

22 kilometer fra LEGOLAND og Lalandia i Billund ligger GIVSKUD ZOO og lokker med en 

vandring gennem 200 millioner års historie. Dyreparken åbnede sidste år Danmarks største 

dinosaurudstilling nogensinde, og den var så stort et tilløbsstykke, at parken i år udvider, så 

man nu kan nærstudere endnu flere fortidskæmper. Udstillingens største er den 40 meter lange 

planteæder Argentinosaurus, som kandiderer til at være den største kendte dinosaur 

overhovedet – og den er ikke alene om at gøre indtryk.  

 

Med over 40 dinosaurer i naturlig størrelse – fra nyudklækkede unger til fuldvoksne giganter 

– er der nok at se på, og der er flere af dem, som bevæger sig! Kom tæt på Sarcosuchos, som 

er en slægtning til vor tids krokodille. Eller stå ansigt til ansigt med den dødsensfarlige 

kødæder, Tyrannosaurus rex, hvis tænder var 30 centimeter lange, når roden regnes med. 

Selvom de kan virke frygtindgydende, er dinosaurerne i GIVSKUD ZOO selvfølgelig ikke 

farlige – og sammen med ungerne kan I i ro og mag støbe en kopi af en ægte dinosaurtand og 

glæde jer over, at den ikke sidder i munden på en sulten dino!  

 

Se mere på http://www.givskudzoo.dk/Dinosaur-park.4462.aspx 

 

 

Bridgewalking Lillebælt: Europas eneste mulighed for bridgewalking  

Det ville være sejt, hvis vi kunne flyve som superhelte – og med den nye attraktion 

http://www.legoland.dk/en/the-park/areas/ninjago-world/
https://www.lalandia.dk/en/billund/go-exploring/the-aquadome
http://www.givskudzoo.dk/Dinosaur-park.4462.aspx
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Bridgewalking Lillebælt er det faktisk tæt på. 60 meter over havets overflade forbinder den 

Den Gamle Lillebæltsbro Jylland med Fyn, og det er nu muligt at gå hen over den – hvis I tør! 

Det kildrer i maven, når bilerne og togene kører lige under jer, for broen gynger en smule. 

Men det er som om, børnene får superheltekræfter heroppe, hvor fuglene svæver frit, og de 

kan ikke få armene ned af begejstring.    

Ind til for nylig skulle man helt til Sydney i Australien eller Auckland i New Zealand for at 

bridewalk’e sig en tur over vandet. Det blev der lavet om på i maj 2015, da Danmarks 

tasmanske Kronprinsesse Mary indviede Europas eneste overbygning på en gammel bro under 

navnet Bridewalking Lillebælt og udbrød et begejstret: ”Wow!” 

Se mere på http://www.bridgewalking.com/ 

__________________________ 

 

(I en separat boks)  

Gør feriedagene federe med et Be Happy Pass  
Med fordelskortet Be Happy Pass kan I drysse det ekstra krydderi på feriedagene, som gør 

dem til noget helt særligt. Når I overnatter på et af de mange fantasifulde overnatningssteder i 

LEGOLAND Billund Resort, får hele familien automatisk udleveret et gratis Be Happy Pass. 

Og så er der både særlige ture og gaver i vente, ligesom der er penge at spare. 

  

Se mere på http://www.legolandbillundresort.dk/en/ 

  

Tag på UNESCO-eventyr i børnehøjde  

 

Danmark byder på syv af klodens verdensarvssteder, og hele tre af dem folder sig ud 

inden for rammerne af LEGOLAND Billund Resort®. Det gælder Nationalpark 

Vadehavet ved den jyske vestkyst, Jelling Monumenterne nordvest for Vejle og 

brødremenighedsbyen Christiansfeld i Sønderjylland. Tag ungerne med på en 

vandretur gennem verdensarven og oplev de særlige UNESCO-skatte i børnehøjde. Der 

er både guld at hente for små krudtugler og ældre børn med stort videbegær.    

 

Nationalpark Vadehavet 

Der findes østers. Og så findes der kæmpeøsters. I 2014 blev en krabat på størrelse med en 

herresko fundet i Vadehavet ud for Ribe, og den er nu optaget i Guiness Rekordbog som 

verdens største! Sådan er der så fuld af magi ved Vadehavet, og det er et sandt eldorado for 

både små og store biologer. Sjældent får man lov til at nærstudere havets bund uden 

dykkerudstyr – men når Vadehavets tidevand er inde i billedet, er det straks en anden sag, og 

udforskningen af havets bund er en helt unik oplevelse for især familiens allermindste.  

Tag gummirøjserne på og sæt bunddyrene under lup, når en milliard kubikmeter vand forlader 

Vadehavet to gange om dagen for at blotlægge bunden. Eller tag på østerssafari og bliv måske 

de heldige findere af den næste gigant til at overtage titlen som verdens største østers. Hvor 

sejt ville det lige være, hvis I som familie fandt noget, der kunne lande i Guiness Rekordbog? 

I det særprægede vådområde findes der Stillehavsøsters i tonsvis – og det står jer frit for at 

plukke og spise så mange, som I lyster.  

 

Det er dog ikke kun på bunden af havet, at skattene ligger gemt. På himlen kan I opleve 

fænomenet Sort Sol, hvor 100.000, ja måske 400.000, stære danser ballet på aftenhimlen. De 

største flokke kan ligefrem formørke den lave aftensol, og det er svært at tage øjnene fra de 

http://www.bridgewalking.com/
http://www.legolandbillundresort.dk/en/


 
 

9 
 

fantastiske formationer, som kan opleves både i foråret og efteråret. Som om det ikke var nok 

for små biologer, er der også sælerne. Især de spættede af slagsen findes i stor stil ved 

Vadehavet, hvor de ofte hviler sig på sandbankerne. Da de er sky dyr, kan de bedste lide at 

blive betragtet på afstand, men hvis I vil have dem helt tæt på, kan I lægge vejen forbi 

Sælariet på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.  

Se mere på http://eng.nationalparkvadehavet.dk/ , http://www.vadehavscentret.dk/en  og 

http://mandoevent.dk/ 

 

Jelling Monumenterne 

I Jelling kan I se Danmarks dåbsattest. Den står mejslet ind i Den Store Jellingsten, som 

vikingekongen Harald Blåtand lod opføre i år 965, da han gjorde danskerne kristne. Den 

verdensberømte runesten er en del af Jelling Monumenterne, som den driftige vikingekonge 

bragte til verden, og I kan tage på en interaktiv rejse tilbage i tiden og møde manden, som har 

lagt navn til Bluetooth-teknologien. Det sker i Oplevelsescentret Kongernes Jelling, som 

byder på interessante lag om vikingernes historie for både børn, forældre og bedsteforældre.  

For familiens yngste er centrets spil Rejsen til Valhal et tilløbsstykke uden lige. Det er Kinect-

teknologien, som er beslægtet med Wii, der gør rejsen så uhyggeligt levende, og faktisk 

kræver det en god portion mod at bevæge sig længere og længere frem mod spillets spejl. 

Børnene kommer nemlig igennem vilde slag, hvor det ser ud som om, der går ild i dem, men 

alle strabadserne ender heldigvis lykkeligt, når de til sidst bevæger sig over den 

regnbuefarvede bro mod Valhal.  

Allerede når I træder indenfor i oplevelsescenteret, står det klart, at det er en hypersanselig 

oplevelse, der venter forude. Som det første møder I nemlig en enorm tavle, hvor en 

kæmperobot med to meter lange arme tegner historier fra vikingetiden. Og de fleste af 

centrets oplevelser er da også så visuelt orienterede, at de kan mærkes og forstås helt 

uafhængigt af, hvilket sprog man taler.   

Tag bare Mytologirummet som endnu et eksempel. Gennem noget, der ligner et levende 

flammehav på væggen, får I historien om Ragnarok helt ind under huden. Og fra tagterrassen 

kan I spejde ud over Harald Blåtands 20 fodboldbaner store vikingeanlæg gennem digitale 

kikkerter, der både kan vise landskabet, som det ser ud i dag – men også for 100 eller 1000 år 

siden. Find jeres indre sværd og brynje frem og glæd jer til en oplevelse langt ud over det 

sædvanlige!   

Se mere på http://natmus.dk/museerne/kongernes-jelling/ 

 

Brødremenigheden i Christiansfeld 

I Danmark findes en by, som på dansk territorium er helt sin egen. Christiansfeld hedder den, 

for den blev grundlagt på Kong Christians VII's bud i 1773. Den er bygget fuldstændig som 

den første brødremenighedsby Herrnhut i Tyskland og regnes i dag for at være den smukkest 

bevarede brødremenighedsby i Europa. Uanset hvor historieinteresserede unger I har, er det 

en helt særlig oplevelse at tage dem med tilbage til tiden, hvor byen blev opført.   

For at give nysgerrige børnehoveder det bedste indblik i, hvad en brødremenighedsby er for 

noget, har Christiansfeld Centret opfundet musen Christian, og I kan i centret få udleveret et 

skattekort fyldt med små fortællinger og spørgsmål fra den lille mus, som på den måde kan 

føre jer gennem byen i børnehøjde. På den måde bliver fortællingen om bl.a. Brødrehuset, 

Søstrehuset, kirkegården og kakkelovnsfabrikken meget spiselige.  

 

http://eng.nationalparkvadehavet.dk/
http://www.vadehavscentret.dk/en
http://mandoevent.dk/
http://natmus.dk/museerne/kongernes-jelling/
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Og når vi er ved det med at spise: Christiansfeld er den helt rigtige by at besøge, hvis man kan 

lide at sætte tænderne i chokoladeovertrukne honninghjerter. Da byen blev grundlagt for 243 

år siden, var honninghjerterne en stor handelsvare kendt i både ind- og udland, og det 

traditionsrige håndværk holdes stadig i hæv den dag i dag. I kan smage på sagerne i bl.a. 

Brødremenighedens Honningkagebageri i centrum af Christiansfeld eller Honningkagehuset i 

den sydlige del af byen – og det gælder ikke kun til jul!  

Som noget helt unikt er Christiansfeld Danmarks eneste UNESCO-by, og den bugner af 

hyggelige specialforretninger og attraktioner, som børnene kan opleve på egen hånd eller 

sammen med jer. I starten af 2015 åbnede Dansk Legetøjsmuseum i byens hjerte, da den 

ældre borger, Bent Elisasen, donerede de 140.000 legetøjseffekter, han har samlet gennem 

hele sit liv. Det er noget helt andet legetøj end nutidens, og det er bestemt et kig værd.  

Se mere på https://christiansfeldcentret.kolding.dk/ og http://www.dansklegetøjsmuseum.dk/ 

 

  

https://christiansfeldcentret.kolding.dk/
http://www.dansklegetøjsmuseum.dk/

