
 

Planerar du att besöka Madame Tussauds i London mellan 8 december 2014 och 12 januari 2015? 

Eftersom Madame Tussauds är en mycket populär turistattraktion, kan väntetiden för att komma in under 
högsäsong ibland vara längre än väntat – gäller även med de förköpsbiljetter du bokar här. 

Detta är anledningen till att Madame Tussauds kommer att prova ett nytt entrésystem under en försöksperiod! 
Så om du besöker Madame Tussauds mellan 8 december 2014 och 12 januari 2015, bör du vara medveten om 
dessa nya och förbättrade förutsättningar för alla våra kunder: 

Gå till Madame Tussauds DOOR 1 (kö ca 15-20 min.) Här byter du din förköpta e-biljett till något av dessa tre 
tidsbestämda alternativ: 

- 1) Du kan välja att besöka vaxkabinettet direkt, Madame Tussauds garanterar du inte behöver 
vänta mer än 40 minuter för att komma in. 

- 2) Du kan välja en entrétid för ett senare tillfälle samma dag. Detta gör att du kan planera din 
dag, komma tillbaka till Madame Tussauds senare på dagen och helt undvika väntetider. 

- 3) Du kan välja en entrétid en annan dag. Återigen kan du kan planera dina dagar I London, 
komma tillbaka till Madame Tussauds en annan dag och helt undvika väntetider. 

På det här sättet hoppas Madame Tussauds att väntetiden för att komma in minimeras PLUS att du ändå 
behåller dina förmåner att förhandsboka och köpa dina biljetter genom oss: 

- Du sparar pengar genom att boka genom oss i stället för direkt i Madame Tussauds biljettkassa. 
- Du har fortfarande möjlighet att välja ditt eget besöksdatum och tid, något som bara vi kan erbjuda 

med våra öppna biljetter. 
- Madame Tussauds är alltid fullbokat under högsäsong! Vi, å andra sidan, garanterar att du alltid 

kommer att kunna välja en av ovanstående 3 alternativ! 
- Du behöver aldrig stå i kö i mer än 40 minuter för att komma in. 

Personal från Madame Tussauds kommer att finnas tillgängliga vid entrén, för att vara behjälpliga och för att 
se till att alla går till rätt ingång och därmed slippa onödiga väntetider. 

 


