
Skal du besøker Madame Tussauds mellom 8 desember 2014 og 12 januar 2015? 

 
Siden Madame Tussauds er en svært populær attraksjon, og kan i perioder ha lengre ventetid enn 
forventet for å komme inn til attraksjonen. - deriblant de prioriterte inngangsbilletter du bestiller her. 

 
Dette er grunnen til Madame Tussauds vil prøve et nytt inngangs system for en prøveperiode! Så skal 
du besøker Madame Tussauds mellom 8 desember 2014 og 12 januar 2015, må du være klar over 
disse nye og forbedrende vilkår for våre kunder: 
 

Vennligst gå til DØR 1 ved Madame Tussauds (kan ta 15-20 min.) Her bytter du din e-billett til 
en av disse tre tidsbestemte alternativer: 

- 1) Du kan velge å gå inn med en gang, og Madame Tussauds garanterer at du ikke kommer til 
å vente mer enn 40 min.  
- 2) Du kan velge et annet tidspunkt til samme dag. På denne måten kan du planlegge dagen, 
komme tilbake til Madame Tussauds senere, og helt unngå ventetid. 
- 3) Du kan velge et tidspunkt til en annen dag. Igjen, så vil du da komme tilbake til Madame 
Tussauds en annen dag, og helt unngå ventetiden. 

På denne måte håper Madame Tussauds å minimere ventetiden for å komme inn, pluss du fortsatt 
beholder dine fordeler ved å kjøpe gjennom oss, liksom.: 

- Du sparer penger ved å bestille gjennom oss, enn å kjøpe direkte fra Madame Tussauds Box 
Office. 
- Du har fortsatt muligheten til å velge din egen besøks dato og tid, som bare vi tilbyr! 
- Madame Tussauds kan bli utsolgt i travle perioder! Vi, derimot, garanterer du alltid vil være i 
stand til å velge en av de ovennevnte tre alternativer! 
- Du vil aldri vente mer enn 40 minutter på å komme inn. 
 

Personale fra Madame Tussauds vil være tilgjengelig utenfor attraksjonen for å sikre at alle går til rett 
inngang og ingen behøver unødvendig ventetid. 

 


