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Premiär  när  LEGOLAND®  håller  öppet  på  svenskarnas  höstlov  
–  Stena  Line  spår  nytt  bokningsrekord  i  höst  
  
Att  ta  bilen  ut  på  resa  i  Europa  är  något  som  fyra  av  tio  svenskar  gärna  gör  när  det  
vankas  ledighet  med  familjen.  Och  då  styrs  kosan  allra  helst  mot  Danmark.  Det  visade  
Stena  Lines  Bilsemesterrapport  2014.  När  nu  LEGOLAND®  i  danska  Billund  för  första  
gången  håller  öppet  under  svenskarnas  höstlov,  satsar  Stena  Line  extra  mycket  på  sina  
färjelinjer  till  de  danska  destinationerna.  
  
Under  den  heta  sommaren  i  norra  Europa  var  det  många  barnfamiljer  som  kanske  
tillbringade  semestern  på  stranden  istället  för  på  ett  nöjesfält.  De  svenskar  som  missade  
chansen  att  besöka  LEGOLAND  i  danska  Billund  får  nu  en  ny,  unik  chans.  För  första  
gången  i  historien  håller  det  populära  nöjesfältet  öppet  på  svenskarnas  höstlov,  som  
infaller  vecka  44  (28  oktober  -‐‑  2  november).  
  
I  samband  med  detta  lägger  Stena  Line  extra  mycket  krut  på  sina  svensk-‐‑danska  linjer  
Göteborg-‐‑Fredrikshamn  och  Varberg-‐‑Grenå.  Bland  annat  kommer  resenärer  att  erbjudas  
rabatterade  priser  på  båtresan  vid  bokning  av  boende  och  entré  till  LEGOLAND.  Även  
underhållning  för  barn  ombord  utlovas  till  höstlovsresenärerna.  
  
–  Intresset  för  LEGOLAND  är  större  än  någonsin,  faktum  är  att  Sverige  är  LEGOLANDS  
näst  största  utlandsmarknad  efter  Tyskland.  Därför  känns  det  extra  roligt  att  vi  nu  öppnar  
nöjesfältet  på  svenskarnas  höstlov.  Eftersom  många  andra  länder  redan  har  haft  sitt  lov  då,  
kommer  svenskarna  i  princip  att  få  parken  för  sig  själva  och  kan  åka  alla  attraktioner  så  
mycket  de  bara  orkar,  säger  Ole  Petter  Diseth,  marknadschef  på  LEGOLAND.  
  
–  Stena  Line  har  tagit  svenska  barnfamiljer  till  LEGOLAND  i  Billund  sedan  de  öppnade  
1968.  När  de  nu  slår  upp  dörrarna  på  höstlovet  ska  det  bli  extra  kul  att  välkomna  våra  
resenärer  ombord  med  allt  som  vi  har  erbjuda  på  våra  färjelinjer.  Vi  tror  att  det  här  
kommer  att  ha  en  väldigt  positiv  inverkan  på  våra  bokningar  under  hösten,  säger  Mona  
Ulvåknippa,  marknadsansvarig  för  destination  Danmark  på  Stena  Line.  
  
Att  kombinationen  bilsemester  och  Danmark  är  populär  bland  svenskarna  råder  det  ingen  
tvekan  om.  Stena  Lines  Bilsemesterrapport  2014  visade  att  Danmark  var  det  land  som  
svenskarna  allra  helst  besökte  under  bilsemestern,  vilket  58  procent  uppgav.  Totalt  sett  
planerade  hela  fyra  av  tio,  37  procent,  att  sätta  sig  bakom  ratten  och  ge  sig  ut  på  vägarna.  
  
För  mer  information,  kontakta:    
Jesper  Waltersson,  informationschef  på  Stena  Line,  tel  +46  (0)704  85  85  32  eller  mail  
jesper.waltersson@stenaline.com  


