
Til dig med særlige behov

Information 



Oplevelser for alle
I denne guide finder du information om muligheder og restriktioner for  
gæster med skjulte og synlige handicap ved den enkelte forlystelse.  
I LEGOLAND® skal du have en god  oplevelse, og vi har masser af mulig- 
heder, også selvom du har særlige behov. Der er mange forlystelser, du 
kan prøve, men der er også  forlystelser, du ikke kan prøve af sikkerheds-
mæssige årsager. Du kan altid spørge medarbejderne ved forlystelserne, 
som kender alle restriktioner og kan hjælpe dig.

Vis hensyn-ordning
Hvis du har et skjult handicap som angst, autisme eller ADHD, tilbyder vi 
et Vis hensyn-armbånd. Med det kan du komme hurtigere til forlystelsen 
og behøver ikke stå længe i kø. Hvis du er berettiget til et Vis hensyn- 
armbånd, kan du booke det online på LEGOLAND.dk og få det udleveret 
ved Informationen inde i parken.  
Du får også udleveret et ledsagerarmbånd, som du viser sammen med  
Vis hensyn-armbåndet, så du får hurtigere adgang til forlystelsen. 
OBS: Der er begrænset antal, så book med fordel i god tid på  LEGOLAND.dk.

Vær opmærksom på, at gæster med Vis hensyn-armbånd ikke kan komme 
hurtigere til den samme forlystelse 2 gange i træk. Men du er velkommen 
til at komme tilbage og prøve igen 1 time senere. 

Hvis en medarbejder vurderer, at det ikke er sikkert for dig at prøve en 
 forlystelse, må du ikke prøve forlystelsen, og medarbejderen vil afvise dig. 
Det er udelukkende for din egen sikkerheds skyld.

Du kan finde information om de pågældende restriktioner på  
Safe & Fun skiltene ved indgangen til forlystelsen. 

Du kan komme frem overalt i parken i kørestol, for alle veje og stier er 
 flisebelagte. Alle restriktioner ved forlystelserne skal overholdes af  
alle gæster. 

 
 

Velkommen  
i LEGOLAND®



Oplev en sjov dag i

Førstehjælp
Der er altid kvalificeret personale på arbejde ved vores førstehjælpsstation, som kan 
hjælpe dig, hvis du får brug for det. Du finder førstehjælpsstationen ved siden af Renault 
Trafikskolen.

Gratis parkering
Vi tilbyder gratis parkering for kørestolsbrugere og gangbesværede.  
Du finder handicap p-pladserne lige over for indgangen  
til LEGOLAND®. Når du har parkeret, henvender du dig  
i Informationen med dit blå handicapskilt. Så får du  
udleveret en gratis p-billet, som du skal bruge,  
når du forlader parkeringspladsen igen. 
OBS: Der er et begrænset antal pladser, så vi  
anbefaler, at du kommer fra morgenstunden.

Lån af kørestole
Du kan låne en kørestol ved at  henvende 
dig til en af vores kontrollører ved 
 indgangen. Du kan også booke en køre-
stol op til 1 måned forud for dit besøg. 

Kontakt vores Information på   
info@LEGOLAND.dk. 

OBS! Vi har et begrænset antal kørestole.

Butikker
Alle vores butikker er handicapvenligt 
indrettede. Og du må endelig spørge 
personalet i den enkelte butik, hvis du 
har behov for ekstra hjælp.

Ledsagerkort
Gæster, der har behov for hjælp til at komme rundt i LEGOLAND®, kan få en gratis 
ledsager med i parken med enten DSB’s ledsagerkort eller det tilsvarende kort fra  
Dansk Handicap Forbund.  
Udenlandske gæster skal vise et udenlandsk officielt udstedt ledsagerkort til 
 handicap pede ved  billetkøb. Du skal altid ledsages af en hjælper, når du besøger 
 forlystelserne. 

Ledsageren skal være fyldt 18 år og er ansvarlig for gæsten. Du kan læse mere om de 
 specifikke restrik tioner i denne guide og på Safe & Fun skiltene ved hver forlystelse. 

Du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ventetid ved nogle forlystelser,  
da der af sikkerhedsmæssige årsager er krav til antal af Vis hensyn-berettigede/ gæster, 
der har et handicap per tur. Du må have maks. 3 hjælpere med ved en forlystelse med  
undtagelse af Flying Eagle,  Unikitty, Apocalypseburg Sky Battle og Emmet’s Flying 
 Adventure, hvor du maks. må have en hjælper med i forlystelsen.

Restauranter
Vi har handicapvenlig adgang til alle 
vores restauranter.

Toiletter
Du finder handicaptoiletter mange steder 
i parken. Du kan se hvor i vores  parkguide 
og på oversigtskort flere steder i parken.

Hunde
Førerhunde er velkomne i parken, men de 
må ikke ledsage dig ved de enkelte for- 
lystelser. Hvis du ønsker at prøve en for-
lystelse, er det dit eget ansvar, at  hunden 
er under opsyn af en anden gæst.

LEGOLAND®

Forklaring af symboler

 
Ikke tilladt for gravide 

og personer med hjerte-, 
nakke-, ryg- eller andre 

helbredsmæssige  
problemer.

Ikke tilladt for gang-
besværede og gæster, 

der ikke ved egen hjælp 
kan sidde oprejst og ved 
egen hjælp holde fast.

Begrænset adgang for 
handicappede. For yder-
ligere information kontakt  

medarbejderen ved 
 forlystelsen.



Hvad kan du prøve i LEGOLAND®?



Miniland
Frog Hopper

  

•  Kun tilladt for børn mellem 90-150 cm

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang via 
udgangen

•  Du skal ved egen hjælp kunne sidde 
 oprejst under turen  

Kålorm
  

•  Du skal ved egen hjælp kunne sidde 
 oprejst under turen 

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang via 
udgangen

•  OBS! Forlystelsen kører med høj fart

LEGO® Safari
  

•  Handicap- og Vis Hensyn-adgang via 
Reserve & Ride indgangen

LEGO® Tog
  

•  Handicap- og Vis Hensyn-adgang via 
udgangen oppe ved huset

LEGOTOP®
 

• Du kan have din kørestol med

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang via  
udgangen

Minibåde
 

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang via 
udgangen

Monorail
 

•  Her skal du ved egen hjælp kunne holde  
fast og sidde oprejst under turen

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang via 
Reserve & Ride indgangen

Renault Trafikskolen
 

•  Her skal du selv kunne stå af og på samt 
sidde oprejst og betjene bilen

•  Kontakt medarbejderen ved forlystelsen  
for adgang

•  I Renault Trafikskolen kan du mod betaling 
tage dit helt eget LEGOLAND® kørekort



DUPLO® Land 

LEGO® NINJAGO® 
World

Atlantis by SEA LIFE™  
 

•  Du kan have din kørestol med i akvariet

•  Kontakt medarbejderen ved indgangen

DUPLO® Express
  

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang  
via udgangen

DUPLO® Flyver
  

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang  
via udgangen

LEGO® NINJAGO® The Ride  
   

•  Epileptikere frarådes at prøve forlystelsen, 
da den indeholder stroboskoplys

•  Her skal du selv kunne sidde oprejst og 
holde fast

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang via 
 Reserve & Ride indgangen

•  OBS! Denne forlystelse foregår i mørke 
med lys- og lydeffekter

LEGO® Studios
 

•  Epileptikere frarådes at se filmene, da fore-
stillingerne kan indeholde stroboskoplys

•  Du kan have din kørestol med ind  
i  biografen

•  Kontakt medarbejderen ved biografen  
for adgang

LEGONDOL®
  

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang  
via udgangen



LEGOREDO® 
Town
Flying Eagle  

   

•  Her skal du selv være i stand til at stå af 
og på samt selv gå ned af trapperne eller 
et stillads i tilfælde af en tømning af for-
lystelsen. Du skal ved egen hjælp kunne 
holde fast 

•  Har du armprotese, skal du tage protesen af 
og kunne holde fast med den anden arm

•  Du må ikke have fuldlængde ben protese. 
Hvis du har benprotese, som går  
over knæet, kan du ikke prøve.  
Har du benproteser under knæet,  
må du gerne prøve

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang via 
udgangen

Ghost – The Haunted House
   

•  Her skal du ved egen hjælp kunne flytte 
dig fra kørestolen over i sædet, holde fast 
og sidde i oprejst position uden hjælp  
eller støtte

•  Du kan komme rundt i Ghost – The Haunted 
House i din kørestol med elevator

•  Epileptikere frarådes at prøve forlystelsen, 
da den indeholder stroboskoplys

•  Kontakt medarbejderen ved forlystelsen 
for adgang

•  OBS! Forlystelsen indeholder mørke rum 
med lyd- og lyseffekter 
 

 

LEGO® Canoe
   

•  Her skal du ved egen hjælp kunne stå af 
og på kanoen og holde fast ved egen 
hjælp. I tilfælde af driftstop skal du kunne 
gå ned ad trapperne

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang via 
 Reserve & Ride indgangen

•  OBS! I denne forlystelse kan du blive våd

LEGOLDMINE®
 

•  Du kan have din kørestol med

Western Ride
  

•  Ingen adgang for gæster over 150 cm

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang via 
udgangen



Pirate Land
Fyrtårnet 

 

•  Her skal du ved egen hjælp kunne sidde 
oprejst og holde fast

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang  
via udgangen

•  OBS! Du skal hejse dig selv op i syv  
meters højde

Piratbåde
 

•  Kontakt medarbejderen ved forlystelsen 
for adgang

Piratkarrusel 
 

•  Her skal du ved egen hjælp kunne  
holde fast

•  Kontakt medarbejderen ved forlystelsen 
for adgang

Pirate Splash Battle
  

•  Her skal du ved egen hjælp kunne sidde 
oprejst og holde fast

•  Kontakt medarbejderen ved forlystelsen 
for adgang

•  OBS! I denne forlystelse kan du blive våd

Pirate Wave Breaker
  

•  Her skal du ved egen hjælp kunne sidde 
oprejst og holde fast

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang  
via udgangen



Adventure Land
Fire Brigade

  

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang via 
Reserve & Ride indgangen

Jungle Racers
   

•  Her skal du ved egen hjælp kunne stå 
 oprejst samt holde fast

•  2 voksne i samme scooter er ikke tilladt

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang via 
udgangen

THE TEMPLE
  

•  Her skal du selv kunne sidde op og  
holde fast

•  Epileptikere frarådes at prøve forlystelsen, 
da den indeholder stroboskoplys

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang  
via udgangen

•  OBS! Forlystelsen foregår i mørke med 
lys- og lydeffekter

X-treme Racers
   

•  Her skal du ved egen hjælp kunne stige 
ned i bilen. I tilfælde af driftstop skal du 
selv kunne stige ud af bilen og gå ned  
ad trappen 

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang via 
Reserve & Ride indgangen 

•  OBS! Denne forlystelse kører med høj fart



Polar Land 

KNIGHTS’ 
KINGDOM™

Ice Pilots School 
   

•  Her skal du ved egen hjælp kunne holde 
fast. I tilfælde af driftstop skal du ved 
egen hjælp kunne kravle ned ad en stige

•  Kontakt medarbejderen ved forlystelsen 
for adgang

•  OBS! Forlystelsen indeholder et mørkt 
rum med lyd- og lyseffekter

Dragen 
   

•  Her skal du ved egen hjælp kunne sidde 
oprejst og holde fast. I tilfælde af  driftstop 
skal du ved egen hjælp kunne kravle ned 
ad en stige

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang via 
Reserve & Ride indgangen

•  OBS! Denne forlystelse kører med høj fart

Vikings River Splash 
   

•  Her skal du ved egen hjælp kunne sidde 
 oprejst og holde fast. I tilfælde af  driftstop 
skal du kunne gå ned ad trappen ved 
liften eller gennem ujævnt terræn

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang via 
Reserve & Ride indgangen

•  OBS! I denne forlystelse kan du blive våd

Polar X-plorer
   

•  Her skal du ved egen hjælp kunne sidde 
oprejst og holde fast. I tilfælde af  driftstop 
skal du selv kunne stå af  scooteren og gå 
ned ad trapperne

•  Har du benprotese, må du ikke køre med 
i rutsjebanen. Har du armprotese, som du 
kan tage af, må du gerne køre med, hvis du 
selv kan holde fast

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang via 
Reserve & Ride indgangen

•  OBS! Denne forlystelse kører med høj fart



THE LEGO® 
 MOVIE™ World
Emmet’s Flying Adventure 

    

•  Her skal du ved egen hjælp kunne sidde 
oprejst og holde fast

•  Du må ikke have fuldlængde ben protese. 
Hvis du har benprotese, som går  
over knæet, kan du ikke prøve.  
Har du benproteser under knæet,  
må du gerne prøve 

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang  
via Reserve & Ride indgangen

•  OBS! Forlystelsen indeholder et mørkt 
rum med lyd- og lyseffekter

Apocalypseburg Sky Battle
   

•  Her skal du ved egen hjælp kunne sidde 
oprejst og holde fast

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang  
via Vis hensyn-indgangen

•  OBS! Denne forlystelse kører med høj fart

Unikitty’s Disco Drop
   

•  Her skal du ved egen hjælp kunne sidde 
oprejst og holde fast

•  2 voksne er ikke tilladt i samme  
dobbeltsæde

•  Handicap- og Vis hensyn-adgang  
via udgangen

•  Du må ikke have fuldlængde ben protese. 
Hvis du har benprotese, som går  
over knæet, kan du ikke prøve.  
Har du benproteser under knæet,  
må du gerne prøve 



LEGO® Safari2 1 ledsager til 2 Vis hensyn-berettigede, 
 skal sidde i samme bil Ingen videre krav4

Kålorm3 1 ledsager til 2 Vis hensyn-berettigede Skal kunne sidde oprejst  
og holde fast4

Minibåde4 1 ledsager til 2 Vis hensyn-berettigede, 
 skal sidde i samme båd Ingen videre krav4

LEGO® Tog5 1 ledsager til 2 Vis hensyn-berettigede Ingen videre krav4

LEGOTOP® 6 1 ledsager til 2 Vis hensyn-berettigede Ingen videre krav, kørestol  
kan medbringes4

Monorail7 1 ledsager til 1 Vis hensyn-berettiget, 
 skal sidde i samme vogn

Skal kunne gå, sidde oprejst  
og holde fast4

Frog Hopper9 1 ledsager til 2 Vis hensyn-berettigede, 
ledsager skal stå uden for hegnet

Skal kunne sidde oprejst  
og holde fast4

DUPLO® Flyver11 1 ledsager til 2 Vis hensyn-berettigede, 
 skal sidde i samme fly

Skal kunne sidde oprejst  
og holde fast4

DUPLO® Express12 1 ledsager til 2 Vis hensyn-berettigede, 
 ledsager må gerne stå uden for hegnet Ingen videre krav4

LEGONDOL®14 1 ledsager til 2 Vis hensyn-berettigede, 
 ledsager må gerne stå uden for hegnet Skal kunne sidde oprejst4

Pirate Wave Breaker17 1 ledsager til 2 Vis hensyn-berettigede, 
 skal sidde i samme båd på samme række

Skal kunne sidde oprejst  
og holde fast4

Pirate Splash Battle18 1 ledsager til 1 Vis hensyn-berettiget, 
 skal stå i samme båd, på samme side

Skal kunne sidde oprejst  
og holde fast4

Fyrtårnet19 1 ledsager til 1 Vis hensyn-berettiget, 
 skal sidde ved siden af

Skal kunne gå, sidde oprejst  
og holde fast4

Piratbåde20 1 ledsager til 1 Vis hensyn-berettiget,  
skal sidde i samme båd Skal kunne sidde oprejst4

Piratkarrusel21 1 ledsager til 2 Vis hensyn-berettigede,  
skal sidde ved siden af i samme tønde

Skal kunne sidde oprejst  
og holde fast4

LEGO® Canoe23 1 ledsager til 2 Vis hensyn-berettigede, 
 skal sidde ved siden af i samme kano

Skal kunne gå, sidde oprejst  
og holde fast4

Flying Eagle24 1 ledsager til 1 Vis hensyn-berettiget,  
skal sidde ved siden af i samme vogn

Skal kunne gå, sidde oprejst  
og holde fast2

Western Ride25 1 ledsager til 2 Vis hensyn-berettigede,  
skal stå mellem ”Vis hensyn”

Skal kunne sidde oprejst  
og holde fast4

X-Treme Racer29 1 ledsager til 1 Vis hensyn-berettiget,  
skal sidde ved siden af i samme bil

Skal kunne gå, sidde oprejst  
og holde fast4

THE TEMPLE30 1 ledsager til 1 Vis hensyn-berettiget,  
skal sidde ved siden af i samme bil

Skal kunne sidde oprejst  
og holde fast4

Jungle Racer31 1 ledsager til 1 Vis hensyn-berettiget,  
skal stå i samme scooter

Skal kunne stå oprejst  
og holde fast4

Fire Brigade32 1 ledsager til 2 Vis hensyn-berettigede,  
skal være i samme bil Ingen videre krav4

Vikings River Splash33 1 ledsager til 1 Vis hensyn-berettiget,  
skal sidde i samme flåde

Skal kunne gå, sidde oprejst  
og holde fast4

Dragen34 1 ledsager til 1 Vis hensyn-berettiget,  
skal sidde ved siden af i samme vogn

Skal kunne gå, sidde oprejst  
og holde fast4

Polar Explorer38 1 ledsager til 1 Vis hensyn-berettiget, 
skal sidde ved siden af i samme vogn

Skal kunne gå, sidde oprejst  
og holde fast4

LEGO® NINJAGO® The Ride46 1 ledsager til 1 Vis hensyn-berettiget,  
skal sidde ved siden af i samme vogn

Skal kunne sidde oprejst  
og holde fast4

Unikitty’s Disco Drop42 1 ledsager til 1 Vis hensyn-berettiget, 
skal sidde ved siden af

Skal kunne sidde oprejst  
og holde fast2

Apocalypseburg Sky Battle43 1 ledsager til 1 Vis hensyn-berettiget,  
skal sidde i et fly foran eller bagved

Skal kunne gå, sidde oprejst  
og holde fast2

Emmet’s Flying Adventure41 1 ledsager til 1 Vis hensyn-berettiget,  
skal sidde ved siden af, i samme gondol

Skal kunne sidde oprejst  
og holde fast2

Nr. i 
Park- 
guide

Retningslinje  
for aktiviteten

Maks. tilladt 
gruppestr. 

ved aktivitet KørestolsbrugerVis hensyn-ordning og ledsagerkravAktivitet

Som Vis hensyn-berettiget skal du følge nedenstående retningslinjer.  
Ved tvivl, henvend  dig til medarbejderen ved den pågældende forlystelse.

Ovenstående er vejledende og kan ændres på dagen af aktivitetens personale. Derfor kan du opleve ændringer fra besøg til besøg.  
Der tages forbehold for antal Vis hensyn-berettigede pr. vogn, da dette kan besværliggøre en eventuel evakueringssituation.
Der skal som minimum være én ledsager, som er over 18 år, og som skal være ansvarlig for den Vis hensyn-berettigede under turen.  
Alle gæster skal selv kunne bevæge sig ind og ud af en forlystelse ved egen hjælp eller ved ledsagers hjælp. Kørestole kan medbringes 
ved følgende forlystelser: LEGO® Toppen, Atlantis & LEGO® Studios. NB: Der tages forbehold for trykfejl.

Vis hensyn-oversigt

= Ledsager (skal være over 18 år*) = Vis hensyn-berettigede


