
Bad, bus och lek på
LEGOLAND® BILLUND RESORT!
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LEGOLAND® Billund Resort är en hel värld 
fylld av lek, äventyr, vattenrutschbanor, 
vilda djur och förstås – massvis av LEGO® 

klossar. Inom området finns aktiviteter 
och sevärdheter som passar hela familjen 
och upplevelsen kommer definitivt förbli 
ett minne som lever länge.

Förutom LEGOLAND®, Lalandia®  i Billund och  
GIVSKUD ZOO finns det mycket mer att se och 
upptäcka i området. Shoppa på loppmarknader  
och i designbutiker, ta en fika, bada och upptäck  
kulturen i mysiga handelsstäder, bara 3-6 mil  
från LEGOLAND®.

Passa på och besöka de åtta närliggande kommunerna 
där du har möjligheten att klättra i Gorilla Park, leva 
som en viking, bli prins eller prinsessa på ett slott, lära 
dig massvis om stjärnorna eller träffa lejon.  
Och om du har tur, kanske mata en kamel!
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MIDDELFART – BRIDGEWALKING RIBE VIKINGCENTER FREDERICIA – MADSBY LEGEPARK VEJLE – KLÄTTRA I GORILLA PARK

BLI RIDDARE I KOLDINGHUS
FISK- OCH SJÖFARTSMUSEET  
I ESBJERG VARDE - BREDA SANDSTRÄNDER VEJEN – GLAD ZOO

UPPLEV DINOSAURIER  
PÅ GIVSKUD ZOO LEGOLAND®

NYHET! EUROPAS LÄNGSTA WILD RIVER PÅ LALANDIA®

LEGOLAND®



LEGOLAND® – en värld av 
60 miljoner klossar

LEGOLAND®   Billund är en dröm för 
barn i alla åldrar. Alla som någon gång 
upplevt magin med LEGO®  klossar 
blir förtrollade här – även vuxna. 

Här finns mer än 55 attraktioner och spännande 
äventyr för hela familjen. Bl.a. årets häftigaste 
nyhet LEGO® NINJAGO® WORLD där du kan  
sätta dina ninjago-kunskaper på prov. Allt ingår  
i entrépriset!* 

Bästa erbjudandet för en härlig familjeresa  
till LEGOLAND® får ni om du bokar båtresa, 
boende och entrébiljetter samtidigt.

*Gäller ej attraktionen SEAT trafikskola.

Alla  
attraktioner  

ingår!*

LEGO® NINJAGO® WORLD
Årets nyhet på LEGOLAND® är häftiga 
LEGO® NINJAGO® WORLD! Här kan ni 
sätta era ninjakunskaper på prov – är ni 
tillräckligt smidiga för att ta er igenom 
Lloyds Laser Labyrint? Och är ni redo 
för årets största utmaning i NINJAGO® 
The Ride där ni lär er att bemästra de 
fyra elementen: eld, blixt, jord och is? Dragon Ride

Berg- och dalbana som startar inne  
i kungaborgen. Det är nästan som  
att sitta på ryggen på en riktig,  
eldsprutande drake!

Miniland
Miniland är hjärtat av  
LEGOLAND®. Här kan du 
uppleva en underbar värld  
i miniatyr och upptäcka 
kända byggnader och  
miljöer som byggts  
upp av 20 miljoner  
LEGO® klossar.

Ghost – The Haunted House
Här inne vimlar det av vampyrer, 
spöken, monster och kryp. Färden går 
genom en förhäxad spegellabyrint, 
förbi all världens märkliga saker och 
ner i källaren. Se upp så att du inte går 
vilse eller skrattar ihjäl dig på kuppen.

Hotel LEGOLAND®
Hotellet med egen ingång till  
LEGOLAND® parken. Häftiga och 
mysiga tematiserade rum med  
NINJAGO®, LEGO® Friends,  
riddare och prinssessor.

LEGOLAND® Holiday Village
En stämningsfull semesterby med 
övernattning i vilda västern-stugor, 
familjerum med pirattema, riktiga 
indiantält eller camping.

ÅRETS HÄFTIGASTE NYHET!
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Erbjudande:
Få en LEGO® vägg med dig själv 
på och mycket mer. Visa ditt 
Happy Pass i en av de många  
fotoshopparna på LEGOLAND® 
och få 25% rabatt på ett bildpaket 
med LEGO® vägg med bild, en 
bild i ram och fri nedladdning.

Pris med Happy Pass:  
229 DKK



LALANDIA®

– badglädje oavsett väder
På Lalandia® i Billund är det 28 grader i vattnet och 
30 grader i luften, året om. 

Lalandia® Aquadome™ är Skandinaviens största vattenpark.  
Här kan du åka hisnande vattenrutschbanor, slappa i en solstol 
under palmerna, simma i upplevelsepoolen Grottan och spana 
in färgglada tropiska fiskar. Lek i leklandet Monky Tonky Land, 
testa bowling, minigolf eller skridskobanan i Winter World innan ni 
avslutar med en middag på någon av restaurangerna på Lalandia® 
Plaza. Entré till bad- och leklandet ingår när du bor på Lalandia®.

Missa inte heller årets nyhet – Europas längsta vattenrutschbana 
Wild River. 167 meter bubblande vatten och svängigt skoj!

Lalandia® Plaza
På inomhustorget Lalandia® Plaza är 
det mysig atmosfär. Bakom de vackra 
husfasaderna finns ett brett utbud 
av trevliga restauranger, butiker och 
underhållning för hela familjen. 

Winter World
På Lalandia® finns en vinter- 
värld av snö och is. Här åker  
du skidor, skridskor och pulka 
mitt i sommaren. Utmana dig 
själv på den jättelika klätter- 
väggen och testa roliga  
Bumper Cars på is. 

Sporta i Lalandia®
Besök en av Lalandias  
11 barnvänliga bowling- 
banor. Du kan även spela  
badminton, fotboll,  
beachvolleyboll och  
mycket mer! Glöm inte  
att hoppa studsmatta!

Tornado i Aquadome™
Åk upp till 4 personer samtidigt i 
en häftig gummiflotte med massor 
av fart, spänning och action under 
hela åkturen!

Utomhuspool och Europas längsta  
vattenrutschbana Wild River
Ta en tur på 167 meter med bubblande vatten och 
svängigt skoj, utomhus dessutom! Simma och lek  
sedan i den nya utomhuspoolen eller sola och  
slappna av i det populära utomhusområdet med 
solstolar och spapool. Öppet och uppvärmt året runt.

ÅRETS NYHET!

Restauranger
På Lalandia® finns barnvänliga  
restauranger och matställen med 
upplevelser för alla smaker och  
massor av nya rätter att upptäcka. 
Avnjut bland annat italienska  
specialiteter, mexikanska rätter och 
amerikanska klassiker i elegant miljö.

Trevliga semesterhus
Moderna semesterhus med självhushåll för fyra till åtta  
personer med allt ni behöver för en perfekt familjesemester. 
Semesterhusen har egen terrass omgärdat av grönska.

Monky Tonky Land
I det stora leklandet kan du  
bygga fantasihus i LEGO® -  

rummet, klättra upp i toppen av 
klätterdjungeln, gräva efter guld 
eller delta i ansiktsmålning,  
karamellkokning och bullbakning.
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Erbjudande:
Bli en isprinsessa eller isprins i  
Winter World! Visa upp ditt  
Happy Pass och få en gratis  
skridskoåkning.

Erbjudandet gäller för upp till två 
barn under 12 år, kl 10.00-16.00. 
Värde 120 DKK.

Klätterväggen
Här kan du klättra på  
6 säkra klätterbanor.  
Tävla om vem som  
kommer upp snabbast!

LEGOLAND® 500 meter



Hotel LEGOLAND® 
På 4-stjärniga Hotel LEGOLAND® bor ni i världens roligaste 
land. Här kan ni bo i temarum med allt från pirater, riddare 
och äventyrshjältar till tjejerna i LEGO®  Friends och årets 
nyhet – ninjorna i LEGO® NINJAGO®! Boka ett temarum 
eller bo i ett av de 32 m2 stora Kids House-rummen med 
utsikt över parken. 

Bo i Lalandia® i Billund i mysiga hus
Alla hus har tv, gratis internet, mikro, kaffebryggare, 
vattenkokare, disk- och tvättmaskin, dusch, WC samt 
terrass. Minimum 2 övernattningar. Slutstädning ingår. 
För den som vill satsa lite extra på boendet finns lyxiga 
hus med bastu och jacuzzi.

LEGOLAND® Holiday Village
Bara 450 meter från LEGOLAND® ligger LEGOLAND®  
Holiday Village, en semesterby för hela familjen.  
Välj mellan standardstuga, campingstuga i vilda  
västernstil eller familjerum med pirattema. Här finns 
LEGO® butik, lekplatser, djur som man kan klappa på,  
grillplatser, restaurang och livsmedelsaffär.

Ta med familjen på en upptäcktsresa i den imponerande  
arkaden där himlen alltid är blå. Lalandia-centret ligger  
på gångavstånd till LEGOLAND® och ni har fri entré till 
Lalandia® AquadomeTM och Monky Tonky Land.

I Lalandia® Billund finns mer än 800 trevliga semesterhus med plats för fyra till åtta personer.
Alla husen är modernt och ljust inredda och har välutrustade kök. Här har du allt du behöver 
när semestermiddagen ska tillagas, och sedan kan ni äta ute på er egen terrass!

Vakna upp med  
dina äventyrshjältar!

För dig som inte kan få nog av LEGO®  klossar finns det möjlighet att bo i rum och stugor  
med LEGO®  tema. Bo med utsikt över parken eller alldeles i närheten och få en tvättäkta  
LEGOLAND®-upplevelse. 

BO MED NINJORNA I NINJAGO!

Hotel LEGOLAND®      

2 VUXNA OCH 2 BARN 
Piratrum, Riddarrum eller Prinsessrum
Kids House med utsikt mot parken
Prisexempel 12-13/6

1 NATT INKL. FRUKOST
fr. 3.198:-
fr. 3.598:-

2 dagars entré, specialpris för boende på Hotel LEGOLAND®  
och LEGOLAND® Holiday Village. 365:-/pers. 
1 dags entré för boende på Lalandia® samt övriga hotell. 375:-/pers.

LEGOLAND® Holiday Village     

2 VUXNA OCH 3 BARN
Stuga
Familjerum inkl frukost 
Prisexempel 12-13/6

1 NATT
fr. 1.798:-
fr. 2.598:-

Entré till LEGOLAND®  

SEMESTERHUS CLASSIC PLUS 4  
I LALANDIA® I BILLUNDBO MED VÄNNERNA I LEGO FRIENDS!

Bo alldeles intill
Lalandia®!

FORTSÄTT PIRATDRÖMMEN PÅ RUMMET BOWLING FÖR HELA FAMILJEN

LEGO®  NINJAGO® rum
På Hotel LEGOLAND® kan ni njuta av en värld  
av LEGO® NINJAGO®  lek och sova som en ninja! 
Efter en härlig dag full av lek på LEGOLAND® kan  
ni nu sova över tillsammans med Cole, Nya, Kai, 
Lloyd och alla de andra häftiga LEGO® ninjorna.

ÅRETS NYHET!

LEGOLAND HOLIDAY VILLAGE  
–VÄLJ MELLAN  VANDRARHEM, 
STUGOR OCH CAMPINGPLATS

LALANDIA® PLAZA I BILLUND  
– DÄR HIMLEN ALLTID ÄR BLÅ

Lalandia® i Billund      

ERBJUDANDEN
4-bäddshus
6-bäddshus
8-bäddshus

BO 5 NÄTTER BETALA FÖR 3
fr. 6.898:-   11.148:-
fr. 7.698:-   12.798:-
fr. 8.484:-   14.728:-
Prisex. 12-17/6

Priser inkl. fri entré till Lalandia® Aquadome™ och Monky Tonky Land. Miljötillägg tillkommer.

XL WEEKEND 3 NÄTTER
fr. 5.948:-   7.023:-
fr. 6.948:-   8.206:-
fr. 8.048:-   9.500:-
Prisex. 9-12/6

SCANDINAVIENS STÖRSTA BADLAND  
– LALANDIA® AQUADOME™ 10 000 KVM

BO 3 NÄTTER BETALA FÖR 2
fr. 4.498:-   6.723:-
fr. 5.098:-   7.648:-
fr. 5.898:-   8.838:-
Prisex. 12-15/6

Resortpass  – Resortpasset ger dig obegränsad entré  
till LEGOLAND®, Lalandia® AquadomeTM, Monky Tonky Land  
samt GIVSKUD ZOO under hela besöket. 790:-/pers.
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Lejonparken & aporna
Upplev lejonen på riktigt nära  
håll. Kör i egen bil eller ta en buss 
genom Lejonparken och säg hej till 
djurens konung. Glöm inte heller att 
hälsa på hos våra släktingar, aporna. 
Barbary Macaques-apor är riktiga 
tuffingar som gillar att vara utomhus 
året runt.

Kom nära djuren 
Här kan du se alla djuren  
på riktigt nära håll. Har  
du tur kanske du kan få  
hjälpa djurskötarna att  
mata noshörningarna  
eller kamelerna!

Dinosaurie  
i full storlek
I Dinosaurieparken  
möter du tjugo olika dinosaurier  
i verklig storlek. Allt från den  
största som är 40 meter lång till  
den farligaste, Tyrannosaurus rex. 
Som tur är är de inte levande!

20 minuter från LEGOLAND® ligger ett riktigt äventyr för hela familjen – GIVSKUD ZOO, även 
kallad Lejonparken. Givskud Zoo är tre önskemål på samma gång: Det är en riktig djurpark 
med många spännande djur, du kan åka på safari och du kan möta dinosaurierna som fanns  
för många tusen år sedan. En klockren upplevelse  
att få med sig på semestern!

GIVSKUD ZOO

Safari bland djuren!
På Givskud Zoo finns 60 olika arter 
och fler än 700 djur. Du kan åka på 
safari med safaribussen eller egen 
bil och från fönstret ser du lejon, 
noshörningar, gnuer, lemurer,  
elefanter, zebror och giraffer.  
Missa inte heller att hälsa på hos 
den stora gorillahanen Samson  
och hans familj. 

DET FÖDS SÖTA UNGAR ÅRET RUNT  
PÅ GIVSKUD ZOO!

SE VÄRLDENS STÖRSTA  
DINOSAURIE I FULL STORLEK

NYHET   
2016!
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Danhostel Givskud Zoo   
• Här bor du mitt emot de vilda djuren  
 i Givskud Zoo.
• Centralt läge till mängder av utflyktsmål.
• 4-bäddsrum med eller utan frukost.

fr. 199:-/person & natt
Avser del i 4-bäddsrum vid 4 personer 12-13/6. 
Pris inkl. frukost fr. 294:-/person.

Erbjudande:
Starta dagen med en tur bakom kulisserna 
i Givskud Zoo! Väck lejonen och klappa en 
noshörning!

Med Happy Passet får du 20% rabatt på  
ett “Go’Morgon Zoo®”-pass. Köp online på 
givskudzoo.dk/godmorgen. Ange koden som 
står på ditt Happy Pass när du bokar och  
ta med kortet.



RIBE
– Ribe Vikingcenter

Besök Danmarks äldsta stad med charmiga kuller- 
stensgator och stockrosor. Klä ut dig till en viking  
och lär dig mala mjöl, baka knäckebröd och skjuta  
pilbåge. Klättra upp i domkyrkans torn och njut av  
den fantastiska utsikten över Vadehavet, som är på  
UNESCOs världsarvslista.

ribevikingecenter.dk

ERBJUDANDE: 
Följ vikingarnas spår och lär dig om hur de levde. Svara på en 
gåta och du belönas med ett Ribe-diplom. 

FREDERICIA
– Madsby legepark

Fredericia är en spännande stad med massor av historia. 
Besök Madsby Legepark, en park fyllt med roliga  
aktiviteter. Lekpark, träningscenter och badland på  
ett och samma område. Här får du en hel dag med  
vattenaktiviteter, lek och andra aktiviteter.

madsbylegepark.dk

ERBJUDANDE: 
40% rabatt på aktivitetsarmband när du visar ditt  
Happy Pass. Spara upp till 268 danska kronor per familj.

MIDDELFART
– Bridge walking

I Middelfart finns massor av spännande aktiviteter som 
valsafari, ribbåtturer och kajakturer. Men missa inte  
att ta en promenad högst uppe på Lilla Belt-bron  
och upplev Europas mest unika attraktion med en  
spektakulär vy. Känn av den kittlande höjden och se 
vattnet och båtarna från högre höjder. 

bridgewalking.dk

ERBJUDANDE: 
Med ditt Happy Pass får du 75 danska kronor i rabatt för  
barn under 16 år.

VARDE
– skojig ryggsäck

Besök någon av de många fina sandstränderna och fyren 
Blåvandshuk som ligger på Danmarks västligaste punkt. 
Mixa detta med gratisbiljetter och kuponger för olika 
aktiviterer i Varde kommun som finns i den spännande 
ryggsäcken. 

visitwestdenmark.dk

ERBJUDANDE: 
Visa ditt Happy Pass på turistinformationen i Blåvand eller Henne 
Strand och få en gratis ryggsäck! Värde 500 danska kronor.

Kolding är Danmarks designstad. Här hittar du även 
Koldinghus, ett slott från 1400-talet, som erbjuder olika 
utställningar året runt i hög kvalité.

koldinghus.dk

ERBJUDANDE: 
Bli en prins eller prinsessa för en dag! Besök Jyllands  
kungliga slott och lär dig om kungar och drottningar. 
Om du löser uppgiften får du en liten present!

VEJLE
– klättra i Gorilla Park

I Gorilla Park kan du kasta dig ut i trädtopparna.  
Detta är en kul och utmanande klätterpark för alla  
åldrar. Svinga dig från träd till träd i bästa djungelmanér. 
Lianerna är ersatta med rejäla metallinor, vilket ger  
dig samma känsla men är mycket säkrare än lianerna  
i djungeln!

gorillapark.dk

ERBJUDANDE: 
100 danska kronor i rabatt vid  2 betalande gäster.
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Med Happy Pass får du rabatter och  
erbjudanden under din semester på  
LEGOLAND® Billund Resort. När du bokat 
boende får du en länk där du kan ladda  
ner ditt Happy Pass till mobilen eller  
skriva ut det.

VEJEN
– Kom nära djuren i Glad Zoo

Glad Zoo – i falkarnas fotspår. Djurparken var du de 
flesta dagar kan uppleva en fascinerande show med 
rovfåglar. Du kan alltid prata med fågelvaktaren,  
få låna en handske och låta en uggla sitta på din arm. 
Om du vågar.

gladzoo.dk

ERBJUDANDE: 
Följ med i falkarnas värld och få möjligenheten att låta en 
uggla sitta på din arm (du får låna en handske).

Rabatter och  
erbjudanden  
med Happy Pass

KOLDING
– bli kung på Koldinghus



Skovlund Camping
• Fantastisk havsutsikt.
• Nära både skog och strand.
• Utomhus swimmingpool.
• Stugor för upp till 6 personer.

Hovborg Kro    +
• Härlig, mysig kro i gammal korsvirkesstil.
• Bo 2 nätter – betala för 1 i utvalda perioder.
• Rum för upp till 2 vuxna + 2 barn (under 15 år).

fr. 299:-/person & 3 nätter
Avser del i stuga vid 4 personer 12-15/6.

fr. 775:-/person & 3 nätter
Avser del i dubbelrum vid 2 vuxna + 2 barn  
(under 15 år) 12-15/6.

Ribe Byferie Resort®    
• Vid kusten nära Vadehavet.
• Mycket hög standard.
• Barnvänligt med många aktiviteter.
• Lägenheter/radhus för upp till 7 personer.

fr. 275:-/person & natt
Avser del i radhus vid 4 personer 12-13/6.

RIBE VEJEN MIDDELFART

Riis Feriepark    
• Förstklassig familjecamping.
• Fina stugor. 
• Ett utomhus badland.
• Stugor för upp till 6 personer.

Kolding Hotel Apartments    
• Trevliga moderna lägenheter.
• Toppenläge i Kolding.
• 1 x gratis inträde till badland per vistelse.
• Lägenheter för upp till 6 personer.

fr. 162:-/person & natt
Avser del i stuga för 3 vuxna + 1 barn  
(under 12 år) 12-13/6.

fr. 862:-/person & 3 nätter
Avser del i lägenhet för 4 personer 12-15/6.

Hotel Varde   
• Familjärt hotell.
• Gratis parkering och Wifi.
• Rum för upp till 2 vuxna + 4 barn.

fr. 649:-/person & 3 nätter
Avser del i dubbelrum för 2 vuxna + 2 barn  
(under 15 år) 9-12/6.

VARDE KOLDING VEJLE

Kolding
Ribe

Middelfart
Vejen

Varde

VejleLEGOLAND® Billund Resort 
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Varberg

Grenå

Fredericia
Esbjerg

Malmö

Helsingborg

Köpenhamn

Helsingör

Det är kort väg mellan allt som ni kan se och uppleva på Danmarkssemestern, och det 
gör att det går bra att bo ett ställe och uppleva ”allt”. Vad passar er bäst; campingstuga, 
lägenhet, hotellrum eller kanske en kro? Det finns många bra alternativ så ni kanske vill 
bo på flera ställen på en och samma semester!

Boende i LEGOLAND® Billund Resort
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Mycamp Trelde Næs
• Modern campingplats intill stranden.
• Utomhuspool med vattenrutschkana  
 på området.
• Stugor för upp till 6 personer.

fr. 149:-/person & natt
Avser del i stuga vid 4 personer 12-13/6.

FREDERICIA

Alla vägar leder till Rom och många vägar leder  
från Sverige till LEGOLAND® Billund Resort också!

Vill du åka färja går det att åka med Stena Line från Göteborg 
till Fredrikshamn och från Varberg till Grenå. Det går också 
utmärkt att åka med Scandlines från Helsingborg till Helsingör 
eller köra över Öresundsbron. LEGOLAND® Billund Resort ligger 
på Jylland och Fyn, och för att komma dit kör ni över Stora 
Bältsbron som binder ihop Själland och Fyn. 

Du lägger enkelt till färja och/eller bro när du bokar boende  
på sembo.se. Du får alltid 20% på färjan med Stena Line om  
du bokar färja och boende samtidigt. 

ALLTID  
20% RABATT 

på Stena Line  
färjebiljetter när  
du bokar boende  

samtidigt.

Resa till LEGOLAND® Billund Resort

RITA DIN DRÖMSEMESTER I  
LEGOLAND® BILLUND RESORT

Rita hur du tycker din drömsemester i  
LEGOLAND® Billund Resort ska vara  
och vinn ett presentkort från Sembo  
värde tusen kronor! Presentkortet kan  
du t.ex. använda när ni ska boka semestern  
till LEGOLAND® Billund Resort. 
Skriv ditt namn, ålder och telefonnummer på baksidan av  
teckningen och skicka den till Sembo, marknadsavdelningen, 
Box 1324, 251 13 Helsingborg. Vi måste ha din teckning senast 
fredag 6 maj.

TÄVLING! 
VÄRDE 1.000:- 

BIL + 4 PERSONER, ENKEL VÄG: 

Göteborg–Fredrikshamn fr. 486:-
Varberg–Grenå fr. 486:-
Helsingborg–Helsingör  
inkl. Stora bältsbron fr. 735:-
Öresundsbron fr. 440:-
Prisexempel i maj och juni.



Priser är frånpriser och gäller vid bokning på sembo.se. Vi reserverar oss för tryckfel.  
Priserna är aktuella vid tryckning 2016, därefter kan de ändras bland annat beroende  
på valutaförändringar samt utbud och efterfrågan. Aktuellt pris på sembo.se 

Boka på sembo.se, ring 042-37 85 00
eller kontakta din lokala resebyrå

Lalandia® i Billund    
• Fri entré till Skandinaviens största badland  
 och Monky Tonky Land.
• Promenadavstånd till LEGOLAND®.
• Hus för upp till 8 vuxna + 2 barn (under 3 år).

LEGOLAND® Holiday Village   
• Fina tematiserade familjerum och  
 campingstugor.
• Endast 10 min. promenad från LEGOLAND®
• Rum/stugor för upp till 2 vuxna + 3 barn.

fr. 1.125:-/pers & 3 nätter
Avser del i hus (Classic Plus 4)  
vid 4 personer 12-15/6.

fr. 359:-/person & natt
Avser del i stuga vid 2 vuxna + 3 barn 12-13/6.

Hotel LEGOLAND®    
• Tematiserat ”vägg-i-vägg” med LEGOLAND®.
• Förstklassigt, familjevänligt hotell.
• Egen ingång till parken.
• Rum för upp till 6 personer.

fr. 799:-/pers & natt
Avser del i rum inkl. frukost vid  
2 vuxna + 2 barn 12-13/6.
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LEGOLAND® Billund Resort!
LEGOLAND® Billund Resort är en hel värld av lek, äventyr, vattenrutschbanor, vilda djur och 
förstås – massvis av LEGO®  klossar. På LEGOLAND®, Lalandia® i Billund och Givskud Zoo 
har ni årets roligaste, blötaste och mest spännande dagar tillsammans.

Förutom LEGOLAND®, Lalandia®, och GIVSKUD ZOO finns det ännu fler skojiga aktiviteter i de åtta närliggande kommunerna. 
Passa på och bada i havet på båda sidorna av Jylland, stränderna är sandiga och härliga och naturupplevelserna är spännande 
i Danmark. Dessutom kan ni klättra i Gorilla Park, leva som en viking och bli prins eller prinsessa på ett slott. Ni kan lära om 
stjärnorna, träffa lejon och gå på en bro 60 meter över marken! Detta blir årets äventyrligaste semester!


