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LEGOLAND® Billund Resort ett mekka för barnfamiljer 

Semestra gratis i södra Danmark, här är listan! 
LEGOLAND® Billund Resort i södra Danmark har blivit ett eldorado för barnfamiljer. Här finns 
spännande attraktioner i världsklass men också bra boenden, mysiga restauranger, stora härliga 
naturområden och långa sandstränder.  

För den som känner att plånboken är lite tunn i sommar kommer här en lista med saker som är gratis 
att göra i området. Här finns allt från lek på LEGO® House nio lekplatser och guidade turer på många 
museet till parkour och GPS-skattjakt – helt gratis. 

Här är ett axplock på gratis aktiviteter i LEGOLAND Billund Resort, resten hittar du i den bifogade filen: 

LEGO® House  Upplevelsecenter byggt med gigantiska legoklossar. På takterrasserna finns 
LEGO Square, med inte mindre än nio roliga lekplatser för barn i olika åldrar. Ta 
med picknick och spendera några roliga timmar här helt utan kostnad. 

 Läs mer på https://www.legohouse.com/da-dk 

Naturpark Lillebælt Lilla Bælt är en naturpark med stora härliga områden där man har möjlighet att 
hänga med på guidade turer med möjlighet till närkontakt med djurliv, natur 
och historia i Middelfart, Fredericia och Kolding. 

 Läs mer på https://lillebaelt-waters.dk/da/naturparken 

Cykling Hela området är platt och cykelvänligt. Ta med egen cykel upptäck de 
fantastiska naturområdena och de långa härliga stränderna. Här finns otaliga 
cykelleder att upptäcka, ingen är den andra lik. 

 Läs mer på någon av länkarna i bifogade filen. 

Vejen Konstmuesum Vejen Konstmuseum är bara ett av alla museum i området som har gratis 
underhållande guidningar och aktiviteter för barn. 

 Läs mer på https://www.visitvejen.dk/vejen-kunstmuseum-i-boernehoejde-
gdk1077297 

GAME streetmekka I Esbjerg hittar man drömmen för alla som älskar streetkulutur. Här finns 3 000 
kvadratmeter fyllt med parkour, streetbasket, hipp hopp och mycket annat. 

 Läs mer på https://www.visitesbjerg.dk/game-streetmekka-esbjerg-
gdk1075784 

Kongernes Jelling Ligger på UNESCOs lista över världsarv, har bland annat prisbelönt 
historieberättande för barn. 

 Läs mer på https://www.visitvejle.dk/kongernes-jelling-gdk608020 

Lekplats Tange Skov Bara en av många lekplatser och parkområden anpassade för barnfamiljer. Här 
finns berg- och dalbana, möjligheter till skogslek och grillplatser. 

 Läs mer på https://www.visitribe.dk/legepladsen-i-tange-skov-ribe-
gdk1086514 

Hundvänligt På de flesta ställen i området kan hunden följa med. 

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