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RIDETURNERING
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TOTEMPÆLDYREPARK 
HAGENBECK
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LUCKY LUKE

2
KROKODILLE

3

DELTAG & VIND!
Gå på jagt efter disse 15 populære scener og find henvis-
ninger der i form af pink bogstaver. Notér bogstaverne og 
indtast løsningsordet på www.miwula.de/go/win. Spil straks 
med og få med lidt held chancen for eksklusive præmier. 

DEL DIT BESØG
Det er udtrykkeligt tilladt og ønskværdigt, at du fotograferer 
og filmer anlægget i wunderland. Det glæder os, hvis du 
dokumenterer dit besøg hos os. Det glæder os endnu mere, 
hvis du deler indtryk fra dit besøg på de sociale medier.              

  MiniaturWunderlandHamburg #MiniaturWunderland

VAR DU GLAD FOR DIT BESØG?
Det vil glæde os meget, hvis du vurderer os på TripAdvisor, 
Yelp, Google, Facebook eller andre platforme. Såfremt der 
er ting, du ikke kunne lide, vil vi selvfølgelig også blive glade 
for feedback. Du må her meget gerne personligt sende os 
en e-mail på info@miniatur-wunderland.de.

VELKOMMEN I WUNDERLAND!    
Det glæder os, at du begiver dig ud på en lille verdensom-
rejse gennem vore miniatur-verdener. For at undgå, at du 
undervejs farer vild eller har ubesvarede spørgsmål, vil vo-
res rejseguide i papirform gerne ledsage dig på din vej gen-
nem wunderland.   

MINIATUR WUNDERLAND
For mere end 20 år siden - i december 2000 - begyndte vi 
at bygge på vores livsværk. Siden da er der brugt mere end 
en million arbejdstimer på hundredetusinde detaljer. Det er 
derfor en god idé at se godt efter, for ofte ser man først de 
smukkeste og yndigste detaljer i anden omgang. 

Din rejse gennem wunderland vil føre dig gennem forskel-
lige verdener, som strækker sig fra fantasibyer som Knuffin-
gen, via afvekslende landskaber som Skandinavien til mo-
delbygningsmæssige mesterværker som Italien. Undervejs 
møder du desuden hjembyen for wunderland - Hamborg 
- samt et Amerika, som er indskrænket til 100 m². I det cen-
trale Tyskland og Østrig må du tage på en lille tidsrejse til 
starten af wunderland, i Knuffingen lufthavn kan du blive 
imponeret over det tekniske mesterstykke i verdens største 
miniatur-lufthavn, og i Schweiz vil du finde ud af, at også 
miniatur-bjerge kan virke vildt gigantiske. Med broen over 
flåden krydses symbolsk internationalt farvand og verden 
‚overflyves‘ i dens mest pragtfulde farver. 

På den anden side af broen ligger wunderlands nye byg-
ningsdel, som blev åbnet i december 2021. Her venter dig 
allerede det festlige liv i Rio de Janeiro samt talrige specia-
ludstillinger fra wunderland-kosmos.

ET BLIK IND I FREMTIDEN
For at du også i fremtiden har meget at imponeres over, 
bygger vi flittigt på vore nye verdener. Monaco og Provence 
er under udvikling, og du kan følge med byggeriet på ste-
det. På de nye arealer på den anden side af flåden vil der 
i de kommende år først opstå flere dele af Sydamerika så 
som i 2023/2024 regnskoven og 2022/2023 Patagonien, in-
den modelbygnings-teamet endelig helliger sig Asien.   

Du kan også være med digitalt og altid være 
opdateret med vore reportager på YouTube.

www.youtube.com/MiWuLaTV

TIL DE BESØGENDE 
- AKTIVITETER MED KNAPTRYK
I wunderland gælder devisen: „Kun se, ikke røre.“ Hvor fris-
tende det end må være at ‚forstå‘ vores anlæg med hænd-
erne - hvis 1,4 millioner besøgende årligt gør det, vil der 
snart ikke være mere tilbage af vore smukke verdener. For 
alle besøgende er der alligevel tilstrækkelig mulighed for 
ordret ‚at gribe ind i‘ processerne på anlægget. Og nærmere 
bestemt på vore mere end 200 aktiviteter med knaptryk. Du 
kan finde disse fordelt på alle verdener, altid på paneler i 
kanten af anlægget. Hvis knappen lyser grønt, kan du starte 
aktiviteten, hvis knappen blinker, er aktiviteten aktiv lige nu, 
og det kan betale sig at holde øje med en bevægelse. Hvis 
knappen kontinuerligt lyser rødt, foreligger der desværre 
en defekt. Via vores daglige kontrol og service forsøger vi at 
opdage og udbedre disse hurtigt. 

God fornøjelse med at opleve!

RUNDVISNINGER BAG KULISSERNE
Vil du ikke kun udforske vore verdener på egen hånd men 
vil gerne have baggrundsviden om udviklingen af og tek-
nikken i wunderland? Vil du kaste et blik bagved og under 
anlægget og opdage skjulte detaljer? Så kom hen til os i 
shoppen på 2. sal - her vil vi gerne informere dig om vore 
rundvisningstilbud.

VORES SERVICE,  
GRATIS for dig!

Miniatur Wunderland GmbH, Kehrwieder 2, 20457 Hamborg   
www.miniatur-wunderland.com/ status: 06/2022

AKTUELLE DATA TIL AT GENNEMGÅ     

Modelareal 1.545 m2

Temaverdener                                            10

Sporlængde                              16.138 m

Tog    1.120

Vogne                                    flere end  10.450

Længste tog                               14,51 m

Signaler 1.392

Sporskifter 3.517

Computer 53

Lyssignaler                            ca. 497.000

Figurer  289.000

Træer 137.000

Byggetid         990.000 timer

Byggeudgifter   37,2 mio. euro

KORT, OPLYSNINGER, TIPS

REJSEGUIDE
MINIATUR WUNDERLANDEr batteriet løbet tør? Mobiler og kameraer fra fors-

kellige producenter kan lades op i vore aflåselige la-
destationer på 4. sal.

Værdigenstande, rygsække og tasker kan sikkert op-
bevares i vore garderobebokse på 2. sal. Til en gar-
derobeboks skal du bruge en 1€-mønt som pant, en 
vekselautomat er til rådighed for dig. 

Til alle forældre: På 2. og 3. sal kan du finde puslerum 
med gratis bleer og vådservietter. Hvis du vil varme 
babymad, kan du gøre det i mikrobølgeovnen i vo-
res bistro. Lige bagved kan du også finde et afsla-
pningsrum til amning. Større børn kan give den gas 
lige rundt om hjørnet i vores legekrog med stor oste-
tumleborg.  

Der er taget højde for en krisesituation: Vore sama-
ritter er altid på stedet og altid klar til at forsyne dig 
med medicin. Desuden findes der på 3. sal en frit 
tilgængelig defibrillator, som i nødstilfælde kan bet-
jenes af alle gæster ved hjælp af en trin-for-trin-vej-
ledning.

Vi beder dig om ikke at medbringe mad og drikke-
varer på anlægsområdet på 3. og 4. sal. Hvis du ger-
ne vil indtage medbragt mad og drikkevarer, må du 
imidlertid gerne gøre det i vores bistroområde på 2. 
sal.

Rygning er forbudt overalt i Miniatur Wunderland. 
Undtaget fra dette er vores tilsvarende markerede 
rygeområde på 2. sal.

Hele wunderland er handicapvenligt, således at 
du uden problemer kan bevæge dig rundt med en 
kørestol. Ved behov kan du også låne en kørestol i 
garderoben. For uden problemer at nå rundt på alle 
etager i wunderland kan du bare benytte vores ele-
vator. Elevatorens placeringer er tegnet ind på kortet. 
Hos os kan du selvfølgelig også finde et handicap-
venligt toilet. Det findes på 3. sal.

https://www.facebook.com/MiniaturWunderlandHamburg
https://www.instagram.com/miniaturwunderland


4. ETAGE

3. ETAGE

2. ETAGE

BAYERN SCHWEIZ

PROVENCE

VENEDIG

DET CENTRALE TYSKLAND

SKANDINAVIEN

HAMBORG

AMERIKA

KNUFFINGEN

ØSTRIG

RIO DE JANEIRO 

SPECIALUDSTILLINGER

OLYMPIA-STADION

TRAPPEOPGANG TIL YULLBE 
WUNDERLAND I STUEETAGEN / 
BLOK L

ELEVATOR HANDICAP-
TOILET

UDGANG TOILETTER

PUSLERUM

MIKROBØLGEOVN

AMMERUM

GARDEROBE

GARDEROBEBOKSE

LADESTATION

LEGEKROG

DEFIBRILLATOR VÆRKSTED

RUNDVISNINGER

STYREPULT

YULLBE WUNDERLAND

SHOP

BISTRO

RYGERUM

SIDDEPLADSER

VENTERUM

MONACO

2022/2023
PATAGONIEN/ANTARKTIS

2023/2024
REGNSKOV

KNUFFINGEN LUFTHAVN

BRO: 
OVERGANG 

SYDAMERIKA

BILLEDTEKST - KORT

BLOK L

BLOK D

ITALIEN

I vore spektakulære Virtual-Reality-oplevelser kan du skifte 
perspektiver og opleve et forrykt eventyr midt i 
wunderland - skrumpet ind som modelfigur! 
Bevæg dig helt frit rundt i rummet og se dig selv og andre 
live. Sammen med Europa-Park opstod der en 10- eller 
30-minutter lang oplevelse, som sætter nye standarder.

Teknologi fra Hollywood møder kreativiteten 
i Miniatur Wunderland!

BLIV MINDRE I 
WUNDERLAND

BLOK L

BLOK D

BLOK L

BLOK D

SCHWEIZ

ITALIEN

https://www.yullbe-wunderland.de/

