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LEGOLAND 

Kiedy jechać:
Warto wybrać się poza sezonem czyli maj-czerwiec (w tygodniu) lub druga połowa sierpnia 
(dzieci w Danii i Niemczech są już wtedy w szkole) - wrzesień. Koniecznie przed przyjazdem 
trzeba sprawdzić czy w danym dniu nie ma dodatkowych atrakcji: dzień po naszym pobycie 
było spotkanie z bohaterami telewizyjnych programów dla dzieci i spodziewano się 30 000 
gości - z pewnością wtedy nie dało się wiele zobaczyć! Jeśli traficie poza sezonem to w jeden 
dzień odwiedzicie wszystkie atrakcje (a kilka nawet wielokrotnie jeśli dzieciom się spodobają),
choć pod koniec dzieciom może wysiąść pojemność emocjonalna. Warto przed przyjazdem 
sprawdzić prognozy kolejek do atrakcji: www.legoland.dk/en/Plan/Opening-
hours/Queue-barometer

Strona z wszystkimi atrakcjami w okolicy Billund (przyroda, gdzie na plażę, trasy rowerowe, 
inscenizacje historyczne, zakupy etc):
http://www.legolandbillundresort.com/en

Wiek dziecka:
Jest cały sektor z atrakcjami dla młodszych dzieci, które z pewnością będą zachwycone, jeśli 
jednak planujecie odwiedzić Legoland raz w życiu, najlepiej poczekać aż dziecko będzie mieć 
120 cm - wtedy ma wstęp na wszystkie atrakcje. Wzrost jest skrupulatnie mierzony przy 
wszystkich wejściach na atrakcje!
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Wstęp do Legolandu
Kurs korony duńskiej do złotówki jest 10 DKK=5,50 zł więc ceny w DKK najprościej 
podzielić na pół by otrzymać cenę w PLN. 

Zasada jest taka: kupujesz bilet wstępu i wszystko masz w tej cenie bez ograniczeń. 
Wyjątkiem jest szkoła nauki jazdy gdzie pół godziny jazdy kosztuje 70 SEK ale na 
pamiątkę dzieci dostają prawdziwe prawo jazdy z Legolandu ze swoim zdjęciem! 
Ważne: na tą atrakcję w sezonie trzeba się wcześniej zapisać. Gdy są tłumy warto dokupić 
express pass, który daje jednorazowy dostęp bez kolejki do 10 najbardziej obleganych 
atrakcji - cena 179 SEK dla osób +120 cm i 99 SEK dla osób +100 cm, liczba ekspress 
passów jest dziennie limitowana. 

Cena podstawowa wstępu do Legolandu to 289 SEK dla osób 3-12 lat i +65 lat oraz 309 SEK
dla osób 13-64 lat. Do tego są liczne warianty przy zakupie biletu on-line (taniej), przy karcie 
członkowskiej w Klubie Lego (można dostać bezpłatny bilet dla dziecka ważny przy 
pełnopłatnym bilecie dla dorosłego), bilety rodzinne, bilety grupowe (jeśli traficie ekipą 20 
osób), bilety łączone z noclegami (jest w okolicy wiele miejsc, mających umowę o 
współpracy z parkiem) - słowem najlepiej to dokładnie sprawdzić na stronach Legolandu, 
Lalandii i dowiedzieć się na turystycznych forach jakie są aktualne promocje by dobrać ofertę 
najlepszą dla was. 

Ważne: bilet na 2 dni jest droższy tylko o 99 SEK, jeśli zatem nie chcecie się skatować 
jednego dnia to warto rozważyć taką opcję (to też dobra alternatywa, gdyby pogoda była 
niepewna bo w dzień z deszczem można zrobić atrakcje pod dachami, a potem wrócić na te 
zewnętrzne).

Przyda się: ubranie na zmianę, bo jak traficie w zatokę piratów to nie ma siły - na pewno 
dzieci będą mokre (i szczęśliwe), ale jeśli nie będzie naprawdę ciepło to lepiej je przebrać (bo
będą nieszczęśliwe). Uwaga! Przy parku wodnym są suszarki suszące mokrych w... całości! 
Ręcznik nie musi być konieczny.

Fotografowanie: Oczywiście można ale są wyjątki. Nie wolno fotografować na wszystkich 
atrakcjach gdzie się jeździ, kręci, itd... I nie jest ważne czy masz telefon, czy aparat duży lub 
mały. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa ponieważ upadający z wysokości i z 
prędkością 60 km/h smartfon może zwyczajnie kogoś zabić. Większość atrakcji typu kolejka 
górska ma fotopunkty, gdzie są robione zdjęcia w najbardziej atrakcyjnych miejscach jakich 
sami na pewno byśmy nie zrobili. Jak ktoś chce może odbitkę kupić natychmiast po 
skończonej jeździe. Nie wolno również robić zdjęć z lampą błyskową w akwarium.

Ważne: zabierajcie możliwie mało rzeczy w wygodnych plecaczkach (nie w jednym dużym 
bo jest problem na kolejkach, karuzelach)!
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Ceny na miejscu:
Niestety nieadekwatne do polskich zarobków. Ceny na miejscu: lody 15-30 SEK, małe piwo - 
40 SEK, soft drink typu cola, fanta 30 SEK (mały), 50 SEK (duży), kawa 24 SEK, frytki 25 
SEK, danie obiadowe ok. 150-200 SEK. 
Ceny zestawów lego w sklepie firmowym są nieznacznie wyższe od cen w sklepach Polsce 
(oczywiście można znaleźć wybrane zestawy taniej w sklepach internetowych, ale jak dodać 
koszty wysyłki to różnica nie jest znaczna), bywają promocje (np w Dzień Dziecka), ale wtedy
są takie tłumy, że chyba nie warto na to się nastawiać. 
Można zabrać ze sobą prowiant: miejscowi weterani parków rozrywki przywożą ze sobą 
wózki do transportu prowiantu na cały dzień, w kilku miejscach są specjalne stoły piknikowe.

Noclegi:
Wedle zasobności portfela Legoland oferuje kilka opcji do wyboru:
Hotel Legoland - przy samym parku, można wtedy zostać jeszcze po zamknięciu by oglądać
miniatury. Mieszka się w pokojach zaprojektowanych z postaciami z klocków lego, 
prawdziwymi rzeźbami z klocków i zestawami klocków do zabawy na miejscu. Cena za pokój 
(do wyboru piratów, księżniczki, przygody) w zależności od sezonu (cena ze śniadaniem): 
1300 - 2900  DKK
Domki letniskowe w Legoland Village (cena ze śniadaniem) - 1500 - 1700 SEK
Indiański namiot - 750 - 1000 DKK 
Miejsce dla campera, nocleg we własnym namiocie - 230 - 250 DKK 
Szczegóły cenowe: www.legoland.dk/en/Accommodation1
Popatrz również na noclegi w Lalandii!

Gotowa oferta wycieczkowa:
Warto odwiedzić strony Stena Line: 
www.stenaline.pl/do-szwecji/rejsy-turystyczne/legoland 
gdzie jest oferta wyjazdów do Legolandu połączonych ze zwiedzaniem Kopenhagi po drodze 
(z opcją łączenia tego z Lalandią i ZOO Safari Givskud), jest też wariant dojazdu własnym 
samochodem. To doskonała propozycja dla tych, którzy chcą połączyć przyjemność wyjazdu z
morską przygodą (2 noclegi na promie) i wycieczką na miejscu (3 -4 dni na miejscu, 
wycieczka autokarowa). 

Atrakcje w okolicy: 

Lalandia
W odległości ok 500 metrów od Legolandu. Duże centrum rozrywki pod dachem z parkiem 
wodnym (sztuczne fale, zjeżdżalnie, wodny plac zabaw, czynne 10-20), Monky Tonky czyli 
wyszalarnia (czynną też do 20 albo i dłużej), kręgielnią, mini-golfem, całorocznym 
lodowiskiem, siłownią, knajpkami, sklepami i sporym supermarketem. W razie niepogody - 
idealny azyl. Ulubionym miejscem naszych dzieci w wyszalarni okazały się oddzielone siatką 
boxy gdzie można grać w piłkę oraz... wielkie piankowe lego, z których zbudowali dom. Obok 
Lalandii jest ogromny teren z domkami wakacyjnymi i zieloną przestrzenią między nimi.
Wynajmując taki domek trzeba zabrać własną pościel i ręczniki. Kuchnia jest w pełni 
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wyposażona (garnki, sztućce, talerze, zmywarka, ściereczki). Każdy domek ma własne WiFi.
Na koniec pobytu na TV sprawdzamy jakie było nasze zużycie energii (prąd, woda) i 
dopłacamy tą kwotę w gotówce przy wymeldowaniu.
www.lalandia.dk/uk
Są oczywiście oferty łączonego pobytu Legoland-Lalandia co jest o tyle dobre, że jak pogoda 
zawiedzie to bawimy się w Lalandii, a jak jest pięknie to do 17:00 jesteśmy w Legolandzie, a 
później jak nam siły pozwolą szalejemy w Lalandii. Uwaga! Często oferty nocowania w 
domkach są łączone z darmowym wstępem przez dwa dni do L & L. 

Zoo Safari Givskud
Ok. 22 km od Legolandu - Zoo po którym jeździ się własnym autem między zwierzętami (jeśli
nie macie auta możecie wsiąść z specjalny Safari Train lub Safari Bus). Są też wyznaczone 
miejsca parkingowe, skąd można wyruszyć na spotkanie oko w oko z mieszkańcami zoo. 
Ponieważ zwierzęta nie są w klatkach więc wrażenie jest niesamowite - zwłaszcza gdy się stoi
metr od rodziny lemurów lub przez rzekę obserwuje życie goryli. Na terenie dodatkowo 
ekspozycje tematyczne poświęcone danym gatunkom zwierząt, miejsca piknikowe oraz place 
zabaw. Największe wrażenie na wszystkich robi przejazd przez sektor lwów gdzie mieszka 
całe stado oraz tereny zebr i żyraf. Może się też zdarzyć, że na drodze stanie stado bizonów i 
wtedy trzeba poczekać aż odblokują drogę :) Dodatkową atrakcją jest możliwość obserwacji 
karmienia zwierząt (pod okiem instruktorów można karmić wielbłądy) - na stronach 
znajdziecie dokładne opisy co, gdzie, kiedy. Warto przed  rozpoczęciem zwiedzania ściągnąć 
bezpłatną aplikację na smartfona by dowiedzieć się które ze zwierząt mają młode i co się 
właśnie dzieje w Zoo. W sektorze Ameryki Północnej znajdziecie osadę indiańskich tipi i 
ognisko, na którym dzieci mogą upiec sobie chleb (lub pianki). 

Przy wjeździe dostaje się dokładny plan parku (także w jęz. polskim) co pozwala zaplanować 
pobyt. Można tu atrakcyjnie spędzić cały dzień. 
Wstęp dorośli 190 DKK (online 170 DKK), dzieci 3-11 lat 100 DKK (online 95 DKK). 
www.givskudzoo.dk 

Warto zobaczyć po drodze:
Odense
Miasto, gdzie urodził się H. Andersen. Koniecznie trzeba odwiedzić jego dom: w środku 
bogata ekspozycja zarówno jego dzieł jak i jego ilustracji, rękopisów oraz przedmiotów 
związanych z jego najsłynniejszymi baśniami. Muzeum obejmuje dom narodzin pisarza oraz 
dobudowane pawilony, warto też zajrzeć do położonego obok Tinderbox (nazwa z 
"Krzesiwo") gdzie jest miejsce animacji i możliwość przebierania się w stroje z bajek 
Andersena. Niedaleko miasta jest też Funen Village - skansen z czasów Andersena z 
przebranymi stosownie osobami, zwierzętami i latem występami na scenie. Nad rzeką w 
mieście Odense tereny piknikowe, latem często koncerty pod gołym niebem. Przy hotelu 
Radisson (Casino Odense) stoi ławeczka Andersena (można się przysiąść) - przed wejściem w
filarach znajdziemy motywy z baśni. W poniedziałki muzea są zamknięte!
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Hans Christian Andersen Museum
Bangs Boder 29, 5000 Odense C tel. +45 6551 4601
museum.odense.dk 

Kopenhaga
Urocze miasto na dzień, dwa, trzy lub dłużej. Dwa spacery obowiązkowe. 
Pierwszy od Syrenki do fontanny Gefion (i przypomnieć sobie mit jak założono Zelandię) 
powrót przez twierdzę Kastellet. 
Drugi nad Nyhavn - deptak nad kanałem z pięknymi kamienicami (w kamienicy nr 18 
mieszkał i zmarł Andersen), starymi łodziami i masą knajpek, a w pobliżu są pałace 
Amalienborg przed którymi stoi gwardia królewska. 

Godzinny rejs kanałami kosztuje 40 DKK dorośli i 15 DKK dzieci. Na deser można dodać 
ogrody Tivoli - jeden z najstarszych parków rozrywki, z uroczym klimatem i masą atrakcji. 
Wstęp do Tivoli (osoby do 8 lat - bezpłatnie, powyżej: 99 DKK), do tego warto rozważyć czy 
lepiej kupić bilet jednorazowy na przejażdżki (25 DKK) czy wielorazowy, bez limitu korzystania
z atrakcji (199 DKK). Przy entuzjazmie naszych chłopców do korzystania z atrakcji 
zdecydowanie lepszym jest opaska uprawniająca do korzystania z atrakcji bez limitu. Zwraca 
się już po godzinie!
Vesterbrogade 3, 1630 København V, +45 33151001  www.tivoli.dk   

Ważne: 
W Kopenhadze w niedziele (oraz dni publicznych świąt) parking dla samochodów jest 
bezpłatny. Ceny za parking (pon 8.00 - sobota 17.00): 8-18 - 18 DKK, 18-23 - 11 DKK
Są miejsca parkingowe darmowe ale z limitem na 1, 2 lub np. tylko 3 godziny. Parkowanie w 
takich miejscach wymaga posiadania papierowej tarczy z zegarem gdzie wysiadając 
ustawiamy godziną zaparkowania (w święta nie przestrzegane). Oczywiście nie musimy 
odjeżdżać ale musimy przyjść i przestawić zegar kiedy kończy nam się czas.

Dla fanów "Pożegnania z Afryką" (lub "Uczty Babette") w Rungsted Kyst (ok. 30 km na 
północ pd Kopenhagi) jest dom Karen Blixen gdzie utworzono muzeum jej pamięci. 
Pisarka została pochowana w swoim ogrodzie. Brak placyku zabaw dla dzieci rekompensuje 
plaża z kąpieliskiem po drugiej stronie jezdni. Samo przejście do grobu pisarki jest przez  
leśny park gdzie dzieci mogą się wybiegać.

Karen Blixen Museet
Rungsted Strandvej 111, Rungsted Kyst 
www.blixen.dk
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Odległości i orientacyjny czas przejazdu autem:

Karlskrona - Billund - 510 km, 6-7 godz.
Karlskrona - Kopenhaga - 250 km, 3-4 godz.
Kopenhaga - Billund - 260 km, 2,5-3 godz.
Odense - Billund - 100 km, 1 godzina 
Odense - Kopenhaga - 170 km, 2 godz. 

Autostrady w Danii i Szwecji są bezpłatne z wyjątkiem mostów np. przejazd mostem między 
Fionią, a Zelandią kosztuje: 235DKK – można płacić kartą, nie trzeba autoryzacji i PINu, 
obsługa terminala jest po polsku. No i most między Danią, a Szwecją:  36,80 Euro.
 
Cena paliwa: w Szwecji - 14 SEK (7 zł, 95 - 14,50), w Danii - 11 DKK (95 - 12,19 DKK), 
stacje zwykle są bezobsługowe (płaci się w dystrybutorze kartą lub gotówką).

Uwaga! W Szwecji zdecydowanie jeździ się wolniej. Po prostu wszyscy przestrzegają 
ograniczeń prędkości. Jak na autostradzie jest 110 km/h to tyle jadą. W Danii trochę się to 
zmienia czyli jak mamy ograniczenie do 110 km/h to jeździ się 120-130 km/h. Wszystkie 
oznakowane radary są czynne! Na chcących pojechać za szybko czeka sporo 
nieoznakowanych samochodów z radarami.

Nasz program:
wtorek 20 maja
Godz. 21 wypływamy z Gdyni promem Stena Line do Karlskrony (uwaga: godzinę odpłynięcia
promu należy sprawdzić na bilecie). Na promie nie zawsze można wymienić pieniądze, ale 
można płacić za wszystko w PLN lub SEK. Kolacja (szwedzki stół) w restauracji Taste i 
padamy spać w kajucie bo jutro długi dzień!

środa 21 maja
Godz. 7.45 - witaj Szwecjo! 
Zjeżdżamy z promu i kierujemy się na Malmö. Z Karlskrony do Malmo jest droga E22, 
autostrada jest tylko na części trasy. Za Linderöd (dokładnie to ok. 145 km za Karlskroną) a 
przed Hörby jest Ekeröd - parking ze stacją Prem, miejscem piknikowym, placykiem zabaw i 
co najważniejsze: zagrodą kózek do których można wejść by je pogłaskać. W maju było tu 
sporo maluchów! Mijamy Malmö i wjeżdżamy na słynny most łączący Szwecję z Danią. 
Przejazd płatny (cena za samochód 36,80 Euro, 
http://uk.oresundsbron.com/page/953). Wjeżdżamy na autostradę E20 kierując się 
znakami na Odense. Most między Zelandią i Fionią płatny (kartą kredytową) 235 DKK. Za 
Odense kierujemy się E20 na Fredericia i wjechawszy na wyspę Jutlandię zmieniamy 
autostradę na E45 w kierunku Vejle. Przed miastem jest zjazd na drogę 28 w kierunku Billund
i ok. 15.00 jesteśmy na miejscu. Ponieważ jedną noc mieszkamy w hotelu zrzucamy bagaże, 
pobieramy na recepcji opaski wstępu i idziemy do Legolandu. 
Co prawda o 17 jest zamykany, ale mieszkańcy hotelu mogą zostać dłużej (mają oddzielne 
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wejście bezpośrednio na teren) więc mamy czas na zwiedzanie miniaturowego miasta z lego i
sektora Star Wars.

czwartek 22 maja
Cały dzień słońce, 26 stopni, a my szalejemy w Legolandzie. Praktycznie nie ma osób: gdy 
kończy się zabawę na danej atrakcji od razu można na nią wrócić, nigdzie nie czekaliśmy 
dłużej niż 5 minut. Chłopcy jako pamiątkę zażyczyli sobie po zestawi i Lego, więc zwiedzamy 
też tutejszy sklep. Wychodzimy jako jedni z ostatnich gości. Tego dnia przeprowadzamy się 
do domku wakacyjnego Lalandii, więc rano zostawiamy bagaże w aucie (zostawionym na 
parkingu przed hotelem) i wieczorem jedziemy na nocleg. Recepcja jest w budynku Lalandii, 
by dostać się do domku trzeba wziąć kod wjazdu i mapę, bo teren jest ogromny!

piątek 23 maja
Na przemian pada i leje. Na szczęście w tym dniu mamy zaplanowaną Lalandię: z naszego 
domku podjeżdżamy bezpłatną kolejką Lalandia Express do głównego budynku po czym kilka
godzin w moczenia się i szalonych zjazdów w Aquadomie. Potem wracamy do domku na 
obiad i po odpoczynku postanawiamy wrócić do Legolandu na kilka nie zobaczonych 
wcześniej atrakcji, które kończymy w deszczu. Wracamy do Lalandii gdzie kolejne trzy 
godziny dzieci szaleją w wyszalarni. Wracamy do domku na zasłużoną kolację (chińskie zupki 
i ziemniaki purre zalewane wrzątkiem).

sobota 24 maja
Słońce i chmurki. Pakujemy bagaże i jedziemy pod Legoland zrobić sobie wspólne zdjęcie. 
Tłumy nieprzebrane, bo w tym dniu jest spotkanie z telewizyjnymi postaciami - kto dziś tu 
trafił odstoi długo w kolejce do atrakcji! Jedziemy do Zoo Safari w Givskud gdzie dziś też 
tłoczno, ale spokojnie da się zaparkować by pospacerować między zwierzętami. Po czterech 
godzinach (chciałoby się więcej, ale musimy zdążyć do Odense przed 16!) jedziemy na Jelling
gdzie są zabytkowe kamienie runiczne (wpisane na listę UNESCO) i dwa kurhany - warto 
odwiedzić, bo miejsce niezwykłe (wstęp wolny). Do Odense docieramy o 15 i mamy godzinę 
by zobaczyć muzeum Andersena (latem jest czynne dłużej), po czym szlifujemy bruki 
miasteczka (urocze!). Niedaleko domu Andersena jest duży parking (płatny pon-ptk 9.00-
18.00, w sob 9.00-14.00). Wieczorem docieramy do przyjaciółki mieszkającej pod 
Kopenhagą.

niedziela 25 maja
Słońce i chmurki. Dzień wyborów do parlamentu europejskiego zaczynamy od wizyty i 
głosowania w ambasadzie po czym jedziemy do położonego niedaleko domu Karen Blixen. 
Wracamy do Kopenhagi gdzie parkujemy nieopodal Syrenki, spacer po okolicy, zmiana 
miejsca parkowania w pobliżu Nyhavn, spacer nad kanałem, odwiedzamy pałace z gwardią 
królewską  po czym dzień kończymy w Tivoli.

poniedziałek 26 maja
Słońce i upalnie. Dzieci robią sobie namiastkę wakacji: idziemy spod kwatery na pustą plażę 
nad Øresundem gdzie chłopcy szaleją z synami naszej przyjaciółki budując zamki z piasku (a 
potem je niszcząc). Brodzą też w wodzie choć jest lodowata (ale się nie przeziębiają). O 14 
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wyruszamy do Szwecji, ale tym razem nie wracamy najkrótszą drogą, tylko z obwodnicy 
Malmö kierujemy się na Ystad i stamtąd na Ales Stenar - głazy ułożone w kształcie łodzi o 
tajemniczym przeznaczeniu. Spacer pod klifem i jedziemy czym prędzej do Karlskrony by 
zdążyć na prom Stena Line o 20.00 do Gdyni 
(uwaga: godzinę odpłynięcia promu należy sprawdzić na bilecie, a nie w internecie). 

Droga Malmö - Ales Stenar - Karlskrona: 268 km - 4 godziny
Droga Malmö - Karlskrona: 205 km - 3 godziny

wtorek 27 maja
O 7.30 wpływamy do Gdyni. Wita nas deszcz i zimny wiatr, a planowaliśmy jeszcze wagary na
plaży... Koniec przygody, wracamy pełni wrażeń!

PROMOWE ABC

 jadąc do Gdyni jedź obwodnicą Trójmiasta do znaków zjazdu w kierunku terminala 
(nie przez miasto), pamiętaj, że są tu korki! Zostaw sobie bezpieczny zapas czasu.

 obok terminala (200m) jest stacja benzynowa – można zatankować samochód.
 warto być wcześniej ponieważ jeżeli wcześniej wjedziesz to również pierwszy 

wyjedziesz z promu – zasada pierwszy wjeżdża, pierwszy wyjeżdża
 można wykupić priority pass do wjazdu na prom w pierwszej kolejności, ale są one 

wydawana do godziny przed odpłynięciem! Jak prom odpływa o 21:00, a jesteś o 
20:10 to nawet jak wykupiłeś szybszy wjazd to już go nie dostaniesz!

 Jeżeli zaparkowałeś samochód to wyjdź z pokładu samochodowego najbliższymi 
drzwiami i weź kartkę z informacją, gdzie jest twój samochód np. pokład 5E 
schody zielone – bardzo to pomaga odnaleźć właściwe wyjście rano

 Nie bierz dużo bagażu – miej przygotowany niewielki plecaczek z rzeczami na prom
i pamiętaj, że nie masz dostępu do samochodu podczas rejsu!

 Nie spóźnij się rano do samochodu! Możesz zejść na pokład samochodowy jak 
zobaczysz, że zaczyna się cumowanie do terminala.

 Nie pij na promie kiedy wracasz do Polski! To już stały ceremoniał powitalny 
robiony przez naszą policję – każdy jest sprawdzany na trzeźwość przy zjeżdżaniu z 
promu w Gdyni!  

Przypominamy o naszej relacji z wyjazdu na portalu Małego Podróżnika 
www.malypodroznik.pl - http://malypodroznik.pl/swiat/dania2014/index.htm
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