Hej

Jeg glæder mig meget til forhåbentlig at byde jer velkommen
i LEGOLAND® og er rigtig glad for, at I overvejer at besøge os. Som
aftalt, får du her forskellige priser. Disse er blot eksempler, og du kan
naturligvis vælge til og fra, så du får det præcis, som du ønsker.

Entré – Rabat til grupper

Gruppeprisen ved 20-500 deltagere kr. 315,- pr. person. (Priserne er for
sæson 2019). For at opnå grupperabatten forudsætter det, at alle gæster
besøger LEGOLAND på en og samme dag og at billetterne er forhåndsreserveret gennem Gruppesalg. Ovenstående gruppepriser er gældende for
både børn og voksne. Børn fra 0 til og med 2 år har gratis entré. Når entréen er
betalt, er alle de kørende aktiviteter gratis – dog med undtagelse af SEAT Trafikskole.
Normalprisen for billetter i LEGOLAND er kr. 395,- for barn og for voksen.

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure and LEGOLAND® are trademarks of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group.

BEMÆRK: Når I bestiller billetter igennem LEGOLAND gruppesalg, vil I kun blive afregnet for de
billetter, som registreres elektronisk i standerne ved indgangen til LEGOLAND. Faktura sendes efter
jeres besøg.

Med et Sæsonpas
til LEGOLAND® kan
I komme igen og igen
I LEGOLAND har alle gruppegæster mulighed
for at opgradere deres entrébillet til et Sæsonpas. Et Sæsonpas til 2019 har en værdi af
kr. 549,- for barn og for voksen og giver fri
adgang på alle åbningsdage i hele sæsonen. Ombytning til Sæsonpas kan kun
ske på udflugtsdagen – hør mere på
Sæsonpaskontoret!
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Hvad kunne I tænke jer at få serveret?

I LEGOLAND har I mulighed for at reservere bord til fælles frokost (buffet) eller middag, så snart I er mere end 35
personer. Der er mad og drikke for enhver smag. F.eks. buffet incl. drikkevarer i Restaurant Familie Buffet Kr. 179,- for
voksne og ½ pris for børn. Menuer fremsendes gerne.

LEGOLAND® Skattejagt

Sjov familie skattejagt med poster fordelt i LEGOLAND. LEGOLAND stiller præmier til rådighed i form af
LEGO® æsker. Afholder I selv præmieoverrækkelsen fratrækkes kr. 500,Deltagere

Pris (fast)

Præmier – LEGO® æsker til en værdi af:

20-50

Kr 1.900

Kr 400

51-100

Kr 2.900

Kr 800

101-200

Kr 3.900

Kr 1.000

201-400

Kr 4.900

Kr 1.500

* Underholdning skal bookes min. 6 uger før besøget, og der tages forbehold
for udsolgte dage

LEGOLAND værdikupon

Hvis I vil lade jeres gæster selv bestemme deres frokost, er LEGOLAND® værdikuponer
det helt ideelle. Værdikuponerne virker som et elektronisk betalingskort i LEGOLAND®
parken og kan bruges i alle butikker, boder samt spisesteder. LEGOLAND® værdikuponer kan bestilles til en værdi af 25, 50 eller 100 kr. og faktureres ved fremsendelsen
eller købes på www.legoland.dk/billetter/priser-billetter/.

