
Legoland

BESKRIVNING

Legoland

2 dagar

Legoland är ett fascinerande miniatyrland med städer,

landskap och berömda byggnader. Dessutom är det en

nöjespark med berg & dalbanor, karuseller, tåg, bilar

och båtar och så gått som allt ingår. Det är rena

paradiset för stora som små och man längtar hit år efter

år. 

RESEFAKTA

Barnpris: 1095:- 0-2 år i föräldrars säng eller spjälsäng.

Barnpris: 2.195:- upp till 15 år i extrabädd.

Familjerum upp till 5 personer finns, boka i god tid!

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Del i dubbelrum med frukost. 2-dagars entré till

Legoland, bro- och vägavgifter, moms.



Dag 1  Hemorten - Legoland

Från våra anslutningsorter når vi Malmö och Öresundsbron till Själland. Färden fortsätter till nästa mäktiga

broförbindelse – Stora Bältförbindelsen över till Fyn och Knudshoved. Lilla Bältförbindelsen tar oss över till Jylland och vi

är snart framme vid resans mål, Legoland. 

Vi inkvarterar oss i händelsernas centrum på The Lodge (tidigare hette det Hotel Propellen) endast 500 m från

huvudentrén till Legoland. 

Redan första dagen kan du gå på upptäcktsfärd på Legoland som är Danmarks populäraste turistattraktion. Miljoner av

legoklossar, sammanbyggda med fantasi, bildar exakta kopior av kända byggnader. Här finns åkattraktioner och

aktiviteter i det oändliga. Vi hälsar på cowboys och indianer i vilda västern där man både kan ta gruvtåget in i Klippiga

bergen och vaska guld i floden. I borgområdet hittar vi riddare och drakar som vi dundrar förbi i berg och dalbanan. I

Piratlandet kan man styra sin egen piratbåt och delta i våta sjöslag med vattenkanoner. Det är lite torrare i

tempelområdet där vi tar oss fram i jeepar genom templets mörker förbi mumier och skurkar på jakt efter skatten. Men

tack och lov inte kallare i Polar Land där man i häftiga snöskotrar kan ge sig ut på polarexpedition bland vilda polardjur

och levande pingviner. Se bara upp så att isen håller, annars rutschar man ner 5 meter i fritt fall och landar i isbjörnens

grotta. Kvar är spökhuset med en galen professor och Ninjago land där man kan sätta sina Ninjakunskaper på prov.

Cirka 29 mil.

Dag 2  Legoland - Hemorten

Efter frukost ligger nöjesparken åter för våra fötter. Vi förlustar oss bland attraktionerna ända till fram på eftermiddagen.

Vi kan göra de roligaste åkattraktionerna en gång till och kanske där är något vi inte hann med första dagen. Mätta på

alla färgstarka intryck och roliga händelser pustar vi på eftermiddagen ut ombord på vår bekväma buss för hemfärd.

Trötta och nöjda tar vi oss över Lilla och Stora Bält och så småningom över Öresundsbron för vidare färd till hemorten.

Cirka 29 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:

2023-06-17 2 995 kr

2023-07-08 2 995 kr

2023-07-22 2 995 kr

2023-07-29 2 995 kr

2023-08-05 2 995 kr


