
 
 

Pressmeddelande 2017-06-15 

Adrenalinkickar och skön natur i LEGOLAND® Billund Resort 

Klättra bland trädtoppar eller fiska krabbor 
Klättra bland trädtopparna eller studera sälkolonier och fiska krabbor? Oavsett om du är ute 
efter en häftig semester eller en skön naturupplevelse finns en mängd alternativ för både 
barnfamiljer och andra semestrande svenskar på resa i södra Danmark i LEGOLAND® Billund 
Resort. Området har efter flera års storsatsande blivit en destination i världsklass. 

Här kommer några av årets höjdpunkter. 

Klättring bland trädtopparna säker adrenalinkick 

För den som är ute efter klättring och pirr i magen är ett besök på 
Kolding's Funky Monkey Park ett säkert kort. I Treetop Adventure Park 
finns kilometervis med utmanande klätterbanor i vackra omgivningar 
högt uppe i trätopparna. Här finns banor för olika åldrar oavsett tidigare 
erfarenhet av klättring. 

Läs mer på http://funkymonkeypark.dk/om-funky-monkey-park/ 

 

 

Magiskt scenario med tidvatten, sälar och fåglar 

Nationalparken Vadehavet sträcker sig längs den danska västkusten ända ner till norra 
Tyskland. Det mycket speciella landskapet bjuder på en sällsynt upplevelse där tidvattnet 
bjuder på ett sceneri med flyttfåglar, sälflockar och mängder av musslor, snäckor och ostron. De 
tusentals stararna bildar fantastiska mönster på himlen innan de landar för natten, ett fenomen 
som kallas Svart Sol. 

Ett tips är att ta del av en av de spännande sälsafaris som ordnas på sensommaren där man får 
chansen att studera ett par hundra sälar med teleskop och få hjälp av en kunnig guide. 

Utställningen Sträckfåglarnas Vadehav på det nya Vadehavscentret är ett samarbete mellan 
danskar, tyskar och holländare och har sannolikt bidragit till att centret i dag blivit ett av 
Unescos Världsarv. 

Läs mer på http://www.vadehavscentret.dk/dk/guidede-
ture/turkalender/ 

 

Bridgewalking – ett äventyr för stora och små på 60 meters höjd 

Bridgewalking på Lilla Bältbron är en unik upplevelse och man får ta 
sig ända till Nya Zeeland för att hitta någonting liknande. Att gå 60 
meter över havet på Lilla Bältbron mellan Jylland och Fyn är ett 
hissnande äventyr som man kan uppleva tillsammans med sina äldre 
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barn. En guide följer med och ser till att säkerhetsselen sitter på rätt plats innan det bär av. 
Under de två timmar som turen varar görs flera stopp där guiden berättar om arkitektur, 
konstruktionen av bron, naturen som man ser runt bron och en och annan historisk 
tillbakablick. Barn måste ha nått 140 centimeter över marknivå för att få följa med på 
bridgewalking. 

Nytt för i år är att familjens minsta kan upptäcka livet under vattenytan. Under veckorna 27-32 
kommer marinbiolog Søren Larsen att vara redo med vadarstövlar, nät och hydroskåp för att ta 
med de minsta på en spännande havsbottenexpedition. Alla som deltar får en snygg väska för 
att förvara fångsten i och med det nödvändigaste för äventyret: förstoringsglas, färgpennor, 
papper och andra viktiga saker. 

Läs mer på http://www.bridgewalking.com/ 

 

Cykla på historisk mark 

Den som älskar cykelturer får inte missa Veijle. Här finns flera både nationella och 
internationella rutter. Landskapet är böljande och vackert och här finns också familjevänliga 
turer med mindre utmanande kullar. The Bindeballestien Route, markerad som Regional Route 
no. 36, är en extra barnvänlig tur som bjuder på historiska tillbakablickar. 

Turen går längs en gammal järnvägsräls genom vackra Vejle Ådal förbi Haraldskær Manor, och 
Vingsted, där The house of the Sports Angling Association väntar med en välkommen paus och 
spännande aktiviteter. Här finns också möjlighet att upptäcka världen under vattenytan genom 
en box som sänks ner 3 meter under vattenytan. 

Läs mer på http://www.visitvejle.dk/bindeballestien-regionalrute-36-gdk607993 

 

Var prinsessa eller prins för en dag 

Koldinghus är Jutlands senaste kungliga slott. Att komma hit 
är lite som att komma in i sagans land och hit kommer 
mängder av barnfamiljer varje år för att andas historia, leka 
prinsessor och prinsar och delta på slottets maskeradpartyn. 
Både stora och små får chans att låna museets 
renässansdräkter och för den som vill finns också möjlighet 
att kliva in i ett sceneri från Christian IV och låta porträttera 
sig som en souvenir. 

Läs mer på http://www.koldinghus.dk/ 

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

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

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