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Nyttige og praktiske informationer om LEGO House 

Inden mit besøg Kontaktinformation Praktiske informationer Sådan finder jeg vej 

Inden mit besøg i LEGO 
House, har jeg mulighed for 
at forberede mig på turen. 
 
I informationsboksene på 
denne side, kan jeg finde 
hjælpsomme informationer 
til forberedelse af mit besøg. 

LEGO House 
 
Ole Kirks Plads 1 
 
7190 Billund 
 
Tlf. 82 82 04 00 
 
info@LEGOHouse.com 

På LEGO House’s hjemmeside 
kan jeg finde praktiske 
informationer vedrørende 
mit besøg. 
 
Jeg kan komme til LEGO 
House’s hjemmeside her: 
 
www.LEGOHouse.com 
 

Hvis jeg skal tage offentlig 
transport til LEGO House, kan 
jeg lave en rejseplan for turen 
dertil og hjem igen. Jeg kan 
lave rejseplanen her: 
www.rejseplanen.dk. 
 
Jeg kan også læse om 
offentlig transport eller 
parkering, hvis jeg kommer i 
bil: 
 
https://legohouse.com/da-
dk/planlaeg-besoget/find-vej-
og-parkering/ 
 

 

Billetsalg Garderobe 
Hvor kan jeg finde hjælp og 
spørge om information? 

Toiletter 

Jeg kan købe billetter og 
årskort i billetsalget på LEGO 
Square, efter jeg er kommet 
ind i LEGO House. Men det er 
bedst at købe online, før jeg 
ankommer. Så er jeg sikker 
på at få adgang og jeg kan 
også spare på billetprisen. Jeg 
kan købe billet her: 
 
https://legohouse.com/da-
dk/billetter/ 
 
Hvis jeg har købt min billet 
online, så kan jeg gå direkte 
hen til en af Check-In 
stationerne på LEGO Square 
og scanne billetten, som jeg 
enten kan have printet eller 
have på min telefon. Herefter 
får jeg mit digitale armbånd, 
som jeg skal bruge, når jeg 
går rundt i Oplevelseszonerne 
i LEGO House. 
 

Jeg finder garderoben på 
LEGO Square i stueetagen af 
LEGO House. Jeg kan følge 
skiltene eller spørge om vej. 
 
Tasker og jakker må ikke 
medtages i 
Oplevelseszonerne. Jeg skal 
derfor opbevare dem i et af 
de aflåste garderobeskabe. 
 
Det er gratis at bruge 
garderobeskabene. Jeg låser 
og åbner dem med mit 
digitale armbånd. 

Jeg kan kontakte en af de 
mange LEGO Play Agents, der 
går rundt i LEGO House. De er 
altid klar til at hjælpe og 
svare på spørgsmål. 
 
Jeg kan også henvende mig i 
billetsalget på LEGO Square. 
Her kan jeg få hjælp og 
informationer. 

Der er toiletter flere 
forskellige steder i LEGO 
House. Bl.a. lige ved siden af 
garderoben, der ligger på 
LEGO Square. 
 
Jeg kan finde toiletter ved at 
følge skiltene i LEGO House. 
 
Jeg kan også spørge en LEGO 

Play Agent om vej. 
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Hvor kan jeg spise, hvis jeg 
bliver sulten? 

Hvor kan jeg slappe af og 
finde ro? 

Hvornår er der færrest 
besøgende og mest roligt? 

 

På LEGO Square inde i LEGO 
House kan jeg spise på cafeen 
Brickaccino eller 
familierestauranten Mini 
Chef. 
 
Der er også et område på 
LEGO Square med borde og 
bænke, hvor jeg kan spise 
medbragt mad. På de 
udendørs tagterrasser er der 
også mulighed for at sidde 
ved bænke og nyde medbragt 
mad. 
 
Jeg kan læse om cafeen 
Brickaccino og 
familierestauranten Mini 
Chef her: 
 
https://legohouse.com/da-
dk/udforsk/spisesteder/ 
 

Der er flere steder i LEGO 
House, hvor jeg kan finde 
fred og ro.  
 
F.eks. ved de mange sidde- og 
bordpladser i LEGO Square 
eller i det lille bibliotek 
mellem Rød og Gul Zone. 
 
Jeg kan altid bede en LEGO 
Play Agent om hjælp til at 
finde et roligt sted. 

Der er normalt mest roligt 
mandage og fredage udenfor 
højsæsonen. 
 
Der er som regel færrest 
gæster lige efter åbningstid.  
 
På regnvejrsdage er der ofte 
mange gæster. 
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