
Pressemeddelelse for Ripley’s Believe It or Not! Museum på Rådhuspladsen 
 
Hvem har set et indiansk skrumpehoved på 
Rådhuspladsen? 
 
Man tror det er løgn. Men hvis man har trang til ekstremer, så er det stedet, 
man kan opleve det. Det indianske skrumpehoved, der ikke er større end en 
knyttet hånd, kan ses på Ripley’s Believe It or Not! Museum på 
Rådhuspladsen ved siden af Lurblæseren.  
 
Museet er fyldt med bizarre oplevelser. Undervejs i den 1.000 m2 store 
attraktion møder man bl.a. en ægte kalv, der er født med to hoveder - en 
mand med dobbelte pupiller - man kan opleve kvinden der forlængede sin 
hals til 38 cm, eller mød ”Three Ball Charlie”, der kunne have en tennisbold, 
en billardkugle og en bordtennisbold i munden på én gang - og fløjte 
samtidig. Og apropos ”Believe it or Not!”, så kan man også se den 
dødsdømte fange, der blev benådet efter at have overlevet 13 skud.  
 
På den mindre uhyggelige, men lige så groteske side viser museet et billede 
af Dronning Margrethe, der er lavet af nullermænd fra en tørretumbler. 
Undervejs møder man også flere ekstreme bygningsværker, bl.a. miniature 
Taj Mahal Slottet, der er bygget af 300.000 tændstikker. 
 
Sidst, men ikke mindst, er der også noget for vovehalsene, der har mod på 
nye udfordringer. Her byder museet på en tur i den roterende tunnel, eller 
hvorfor ikke afprøve grænser med en tur ud på broen til skelettet?  
 
Hvem sagde, at museer er kedelige? Vi kan godt anbefale Ripley’s Believe It 
or Not! Museum for hele familien. Få en forsmag på www.topattractions.dk 
eller på telefon 33 32 31 31.  
 
 
For yderligere information: Kontakt Tina Lundh-Larsen på telefon  
45 82 50 05 eller på mail tina@topattractions.dk.  
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Pressemeddelelse for Eventyrhuset på Rådhuspladsen 
 
H.C. Andersens drømmeverden kan opleves i 
København! 
 
Hvis man er til eventyr, så er H.C. Andersens nye museum på Rådhuspladsen 
et besøg værd. Eventyrhuset er opbygget med gallerier, hvor publikum kan 
drømme sig ind i digterens mange fantasier. Det er ”levende” 
eventyrfortællinger med spændende lyd- og lyseffekter, som både kan 
opleves på dansk, engelsk og tysk. Man føler næsten sig selv som midtpunkt i 
H.C. Andersens mange drømmeverdener. Og hvem har ikke behov for at 
drømme behageligt bare for en stund? 
 
Udover de spændende eventyr kan man høre digteren fortælle sin livshistorie 
fra sit arbejdsværelse, og man kan se et af hans berømte håndskrevne 
manuskripter ”De Vises Steen” der er skrevet på herregården Basnæs i 
efteråret 1858 – og man kan se en lang række rekvisitter, der har været 
væsentlige i og omkring hans liv.  
 
Selvom H.C. Andersen Eventyrhuset er en af de nyeste attraktioner i 
København, så bliver tiden skruet 200 år tilbage, når man træder indenfor. 
Men tiden bliver uvirkelig, når man fordyber sig i H.C. Andersens mange 
verdensberømte eventyr undervejs i attraktionen, som ligger på 
Rådhuspladsen 57 i København ved Palace Hotel - kun få meter fra gågaden 
Strøget. Det er en oplevelse for hele familien – og det er ganske vist… 
 
Få en forsmag på www.topattractions.dk eller på telefon 33 32 31 31.  
 
 
For yderligere information: Kontakt Tina Lundh-Larsen på telefon  
45 82 50 05 eller på mail tina@topattractions.dk.  
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 Pressemeddelelse for Guinness World Records på Strøget 
 
Mød verdens højeste mand på 272 cm - på 
Strøget i København! 
 
Som 10-årig målte han 2 meter. Da han var 22 år, målte han 2 meter og 72 
cm og vejede 199 kg. Ham kan man se uden for Guinness World Records 
Museum på Østergade 16/Strøget ved Kongens Nytorv. Indenfor fortsætter 
verdensrekorderne, bl.a. med verdens tungeste mand.  
 
Når vi er ved det groteske, så viser museet også den metalspisende mand, 
der har ædt flydele, cykler, indkøbsvogne, senge, fjernsyn, lysekroner og 
computere - i alt cirka 8 tons metal. Og er det mon rigtigt, at der har kunnet 
være 20 skoleelever i en ganske almindelig telefonboks på samme tid? 
 
Guinness World Records viser også en perlerække af sportspræstationer. Her 
kan man bl.a. prøve at ”køre” i en ægte dragster, som accelererer fra 0 til 508 
km/t på blot 4,6 sekunder. Og museet udfordrer også til aktiv sport med en 
boksebold eller racercykler, hvor man kan konkurrere med hinanden. Til de, 
der hellere vil se på, kan man fordybe sig i alverdens danske verdensrekorder 
inden for speedway, sejlsport m.m. 
 
Hvis man er til overstørrelser, så illustrerer Guinness World Records Museum 
også en spegepølse på 21 meter, et salathoved på 56 kg - og hvorfor ikke 
også en fodbold der er næsten 3 meter i diameter?  
 
Museet, der er på ca. 1.000 m2, er både en oplevelse og en udfordring for 
hele familien. Det siges, at man næsten grænser til at få ”storhedsvanvid” af 
de mange indtryk undervejs.  
 
Få en forsmag på www.topattractions.dk eller på telefon 33 32 31 31.  
 
 
 
For yderligere information: Kontakt Tina Lundh-Larsen på telefon  
45 82 50 05 eller på mail tina@topattractions.dk.  
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Pressemeddelelse for The Mystic Exploratorie på Strøget 
 
Den elektriske stol bliver stadigvæk benyttet på 
Strøget i København 
 
Det syder af speciel stemning på The Mystic Exploratorie, der er et af 
Københavns mest spændende museer med gys og grin. Her kan man frivilligt 
teste sig selv i den elektriske stol, indtil man oplever varmen gennem 
kroppen.  
 
Her kan man også sætte sig foran spejlet og bytte hoved med personen foran 
sig - og som en ægte vejrgud kan man bestemme, om det skal lyne, tordne 
eller regne.  
 
Fang din egen skygge og kig ind i Dr. Jekylls laboratorium og oplev hans 
forvandlinger! Har man mod, er det tilladt at åbne døren ind til fangekælderen, 
men museet anbefaler, at det sker meget forsigtigt. Så er det til gengæld 
mere harmløst at kigge ned i den bundløse ekkobrønd.  
 
Stemningen er mystisk og udfordrende, dog alligevel ikke mere, end det er en 
spændende oplevelse for hele familien.  
 
Få en forsmag på www.topattractions.dk eller på telefon 33 32 31 31.  
 
 
 
For yderligere information: Kontakt Tina Lundh-Larsen på telefon  
45 82 50 05 eller på mail tina@topattractions.dk.  
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Pressemeddelelse for Copenhagen Topattractions 
 
Fire topattraktioner til særpris i Københavns City  
 
Hvis man er til spænding, gys, verdensrekorder og overraskelser - og har lyst 
til at få nogle timers oplevelser udover det sædvanlige, så er Københavns 
Topattraktioner et godt bud.  
 
Fra blot 114 til 228 kroner kan man opleve hele fire topattraktioner, som ligger 
en kort gåafstand fra hinanden omkring Strøget og Rådhuspladsen i 
København.  
 
På Rådhuspladsen er det Ripley’s Believe It or Not! Museum, der henholdsvis 
er museum for bizarre oplevelser med alt fra skrumpehoveder til billeder af 
Dronning Margrethe, der er lavet af nullermænd fra en tørretumbler, hvorimod 
Eventyrhuset viser hele H.C. Andersens historie og udvalgte eventyr i gallerier 
med spændende lyd- og lyseffekter. 
 
På Strøget, tæt ved Kgs. Nytorv, ligger de to andre attraktioner, hvor man 
også kan bruge timer på Guinness World Records, som viser ekstremer inden 
for verdensrekorder. Blandt andet verdens højeste mand på 272 cm og 
verdens tungeste - den metalspisende mand - ligesom der er muligheder for 
fysisk at udfordre hinanden inden for boksning, cykling m.v. Og hvis man har 
mod på at accelerere fra 0 til 508 km/t på blot 4,6 sekunder, så står der en 
ægte dragster klar til simuleret kørsel.  
Ved siden af ligger The Mystic Exploratorie, hvor man kan opleve gys og grin. 
Her kan man teste sig selv i den elektriske stol, indtil man mærker varmen - 
og hele museet emmer af speciel stemning bl.a. med Dr. Jekylls laboratorium, 
og fangekælder. Selvom det lyder drabeligt, kan vi alligevel anbefale det for 
familier med mindre børn.  
 
Vi kan også anbefale at få en forsmag på oplevelserne på 
www.topattractions.dk eller på telefon 33 32 31 31.  
 
 
 
For yderligere information: Kontakt Tina Lundh-Larsen på telefon  
45 82 50 05 eller på mail tina@topattractions.dk.  
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