LEGO WORLD 2020
BILLETSALG
En billet til LEGO® World koster 149,- kr. + gebyr. Kan også købes i døren. Børn til og med 2
år er gratis. Bemærk at der er et begrænset antal billetter pr. dag.

På ekstra travle dage forbeholder LEGO WORLD sig ret til at lukke for gæster til eventen. Dette
vil udelukkende være af sikkerhedsmæssige årsager og dermed i offentlighedens interesse.
Adgang til LEGO WORLD uden forhåndskøbt billet, sker efter først til mølle-princippet, og vi
anbefaler, at man derfor køber billet online. Af sikkerhedshensyn forbeholder vi os desuden ret
til at bede gæster forlade eventen, ligesom vi forbeholder os ret til at lukke aktiviteter og områder
uden forudgående varsel.
DATO OG ÅBNINGSTIDER
Torsdag den 13. – søndag den 16. februar 2020

Alle dage fra kl. 10.00-17.00
MAD OG DRIKKE
Mad må ikke medbringes på LEGO® World, men der vil være rig mulighed for at købe mad og
drikke i Bella Center. Du har også muligheden for at forudbestille din mad, når du køber din billet
til LEGO WORLD. Du kan bestille en frokostbuffet, en frokostpose med udvalg af forskelligt
indhold eller en børnefødselsdagspakke. Poserne og pakken udleveres i vores café i Grøn hal
(hal C4) i hele messens åbningstid på den dag man har bestilt til. Frokostbuffeten serveres i
restaurant Treehouse på 1. sal, hvor du har en flot udsigt over LEGO World.
LEGO® SHOP
Der vil være en LEGO® butik til stede på LEGO World. Der har du mulighed for at købe LEGO
produkter og fortsætte byggeoplevelsen derhjemme. Man kan desværre ikke bruge LEGO VIPpoint som betaling i LEGO butikken eller optjene point på LEGO VIP kortet på LEGO World, da
det er en unik ’pop-up store’.
PLANLÆG DIN REJSE
LEGO World foregår i Bella Center, adresse:
Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København S Danmark

Indgang via den nye indgang ”Entrance 2”, som ligger mellem Bella Center, metrostation og AC
Hotel Bella Sky. Bella Center er let tilgængelig, både med offentlig transport og i bil.

Parkering
Der er parkering ved Bella Center og AC Hotel Bella Sky, og der kan betales med
dankort/kreditkort i automaterne på de udendørs parkeringspladser eller med Apcoa Flow app.
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Kan man købe billet ved indgangen?
Ja, der vil være billetsalg i døren. Men hvis du vil være sikker på en billet, skal du købe den her
på siden inden, da der kan blive udsolgt. Ved indgangen kan du både betale kontant, med
dankort og kreditkort samt med MobilePay. Billetprisen ved indgangen er DKK 149,- kr. + gebyr.
Praktisk
Hvornår åbner og lukker LEGO® World?
LEGO® World åbner kl. 10:00 og lukker kl. 17:00 alle fire dage (13. - 16. februar).
Kan man gå ud og komme ind igen samme dag?
Hvis du forlader LEGO World området, er din billet ikke længere gyldig. Men skulle du have
glemt noget i bilen, eller skal du mødes med en ven eller lignende, så spørg én af vagterne, og
så sørger vi for at hjælpe dig.
Må man medbringe egen mad på LEGO® World?
Mad må ikke medbringes på LEGO World, men der vil være rig mulighed for at købe mad og
drikke i Bella Center. Ligeledes kan man forudbestille en frokostbuffet, en frokostpose eller
børnefødselsdagspakke online sammen med, at man køber sin billet
Er der en garderobe?
Ja, der er garderobe inde på LEGO World og det koster 30,- kr. pr. genstand. Det er muligt at
købe en familiebillet til garderoben online. Denne koster 100,- kr. for 4 genstande. Garderobens
placering kan du se på oversigtskortet.
Kan man have barnevogn eller klapvogn med på LEGO® World?
Ja, begge dele er tilladte på hele LEGO World.
Kan man tage en ledsager med gratis på LEGO World, hvis man er handikappet?
Ja. Som handikappet med billet kan du tage én ledsager med ind på LEGO World gratis, når du
viser dit ledsagerkort.
Hvor finder man den NYE INDGANG ”Entrance 2”, hvis man ikke er kendt i Bella Center og
omegn?
Indgang ”Entrance 2” er placeret på Ørestads Boulevard mellem Bella Center metrostation og

AC Hotel Bella Sky. Du kan se indgang ”Entrance 2” på dette kort.

Hvordan finder man rundt på LEGO World?
I folderen, der bliver uddelt i indgangen, er der et oversigtskort over hele LEGO World.
Derudover er der opstillet skilte, så man let kan finde rundt. Hvis du har spørgsmål, er du
selvfølgelig også altid velkommen til at rette henvendelse til de mange medarbejdere, som du
finder rundt omkring på LEGO World.
Hvem kontakter man, hvis man har spørgsmål, der ikke fremgår af denne side?
Bella Center er partner på LEGO World og tager sig bl.a. af billetsalg og kundehenvendelser.
Du kan altid kontakte os på legoworld@bellacenter.dk
Er det til at komme frem og tilbage til Bella Center i bil?
På dagen kan der forekomme meget trafik omkring Bella Center. Derfor anbefaler vi, at man
benytter offentlig transport, eller tager af sted i god tid.
Får børnene en gave, når de forlader LEGO World?
Alle børn får en gave når de forlader LEGO World, ude i indgangspartiet.
Adgang for pressen
Medlemmer af pressen har gratis adgang mod fremvisning af pressekort. Henvendelse skal ske
ved ’Presse- og billetsupport’, som er beliggende ved den NYE INDGANG ”Entrance 2” på selve
dagen

