Bezpłatny wstęp do parku LEGOLAND®!*
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*Oferta obejmuje 1 bezpłatne wejscie do parku LEGOLAND Denmark dla jednego
dziecka, któremu towarzyszy dorosły z wykupionym normalnym biletem.

Warunki:
• Kupujac jedno- lub dwudniowy bilet wstepu do parku LEGOLAND okaż
w kasie oryginalny kupon. Otrzymasz wtedy darmowy bilet dla dziecka
w wieku 3–11 lat z tej samej kategorii, co bilet kupowany za pełną cenę.
• Oferty nie mozna łączyć z innymi promocjami, ofertami wakacyjnymi,
biletami kupionymi on-line, karnetami rocznymi ani biletami grupowymi.
Kuponów nie można wyemienić na gotówkę. Odsprzedaż kuponów jest
zabrioniona.
• Kupon jest ważny w sezonie 2017.
• Godziny otwarcia można sprawdzić w serwisie LEGOLAND.dk
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Bilet dziecięcy do LEGOLAND®
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MIESZKAJ W ŚRODKU

Pokoje LEGO® NINJAGO®

Pokoje LEGO® Friends

Widok na LEGOLAND® – jako coś nowego
w 2017 możesz widzieć cały LEGOLAND®
używając lornetki w pokojach dla tych, którzy
kochają zestawów LEGO®. Zobacz więcej
na LEGOLAND.dk

ZABAWY

Pokoje Kingdom

Hotel LEGOLAND® jest najfajniejszym, czterogwiazdkowym hotelem na świecie. Sami tutaj
decydujecie, czy będziecie mieszkać jak piraci,
bohaterowie przygód albo z dziewczynami
LEGO® Friends w pokojach tematycznych
LEGO®. Możecie także mieszkać z ninjami
– nigdzie nie będzie fajniej!

Zarezerwuj na LEGOLAND.dk
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NAJFAJNIEJSZE
WAKACJE Z DZIEĆMI

W LEGOLAND® Holiday Village możecie mieszkać w chatach
Wild West, pokojach piratów, prawdziwych namiotach Indian
lub na polu kempingowym. I jako coś zupełnie nowego,
możecie przeżyć niesamowite LEGO® NINJAGO® mini-wakacje
w chatach LEGO® NINJAGO® – lub mieszkać
na łonie natury w przemiłych Beczkach Dziczy.

Pirates’ Inn Motel

Wejdź do środka –
wyjdź na zewnątrz – i
zobacz jak mieszkamy
tutaj w LEGOLAND®
Holiday Village

Nowosc!

Beczki
Dziczy
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