
 

 

Skal du besøge Madame Tussauds mellem d. 8.  december og 12. januar 2015? 

Eftersom Madame Tussauds er en meget populær attraktion vil ventetiden i højsæsonerne ofte være 
længere end forventet – inklusiv kunder med ’spring-køen-over ’ billetter som du køber her.  

Det er derfor Madame Tussauds vil forsøge sig med et nyt indgangssystem i en forsøgsperiode! Så hvis du 
besøger Madame Tussauds mellem d. 8. december 2014 og d. 12. januar 2015, bedes du være opmærksom 
på disse nye og forbedrede forhold for vores kunder: 

Du bedes gå til DØR 1 på Madame Tussauds (kan tage op til 15-20 min.). Her ombytter du din e-billet til 
en af disse tre valgmuligheder: 

1) Du kan vælge at gå til indgangen med det samme, og Madame Tussauds garanterer, at du ikke 
kommer til at vente mere end 40 min. for at komme ind. 

2) Du kan vælge en tidsperiode til et senere tidspunkt samme dag. På denne måde kan du 
planlægge din dag, og komme tilbage til Madame Tussauds senere og fuldstændig undgå 
ventetid.  

3) Du kan vælge en tidsperiode til en anden dag. Du vil derfor komme tilbage til Madame Tussauds 
en anden dag og fuldstændig undgå ventetid.  

På denne måde håber Madame Tussauds at minimere din ventetid til at komme ind. PLUS du beholder dine 
fordele ved at købe hos os, såsom: 

- Du sparer penge ved at booke igennem os i stedet for direkte fra Madame Tussauds billetkontor.  
- Du har stadig mulighed for selv at vælge hvornår du vil besøge Madame Tussauds når du er i 

London, en fleksibilitet vi er de eneste, der tilbyder.  
- Madame Tussauds bliver udsolgt i travle perioder! Vi garanterer derimod, at du altid vil kunne 

vælge en af de tre ovenstående muligheder! 
- Du vil aldrig komme til at vente mere end 40 min. for at komme ind, hvor andre kan vente op til 2 

timer.  

Der vil være personale tilstede ude foran Madame Tussauds for at sikre at alle går til den rigtige indgang 
og inden venter forgæves. 

 

 


