Będzie nam bardzo miło, jeśli ocenisz nas na TripAdvisor,
Yelp, Google, Facebooku lub innych platformach. Jeśli są
jakieś rzeczy, które ci się nie podobały, oczywiście bardzo
chętnie przyjmiemy uwagi. Zachęcamy do wysłania do nas
maila na adres info@miniatur-wunderland.de.

CZY PODOBAŁA CI SIĘ WIZYTA U NAS?
MiniaturWunderlandHamburg

#MiniaturWunderland

W Miniatur Wunderland fotografowanie i filmowanie jest
dozwolone i mile widziane. Zawsze się cieszymy, gdy utrwalasz na zdjęciach swoją wizytę. Będzie nam jeszcze bardziej
miło, jeśli wrażeniami ze swojej wizyty podzielisz się na
portalach społecznościowych.
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MINIATUR WUNDERLAND

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

Wyrusz na poszukiwanie tych 15 popularnych scen i
znajdź wskazówki w postaci różowych liter. Zapisz litery
tutaj i podaj rozwiązanie na stronie www.miwula.de/go/
win. Zagraj już teraz i przy odrobinie szczęścia zapewnij
sobie szansę na zdobycie wyjątkowych nagród.

WEŹ UDZIAŁ I WYGRAJ!
WITAJ W MINIATUR WUNDERLAND!
Cieszymy się, że wyruszasz w podróż dookoła naszego miniaturowego świata. Chcemy ułatwić Ci orientację i udzielić
odpowiedzi na najważniejsze pytania, dlatego właśnie z
przyjemnością przekazujemy Ci nasz papierowy przewodnik, który będzie Ci towarzyszył w podróży po Miniatur Wunderland.

MINIATUR WUNDERLAND
Ponad 20 lat temu, w grudniu 2000 roku, zaczęliśmy
tworzyć dzieło naszego życia. Od tego czasu setki tysięcy
filigranowych detali pochłonęły już ponad milion godzin
pracy. Warto więc przyjrzeć się temu z bliska, bo często
najpiękniejsze i najbardziej misterne szczegóły odkrywasz
dopiero, gdy dokładniej przyjrzysz się temu, co przed Tobą.
Twoja podróż przez Miniatur Wunderland poprowadzi Cię
przez różne światy, w których zobaczysz wymyślone miasta, jak choćby Knuffingen, niezwykłe i zróżnicowane krajobrazy, np. w Skandynawii, oraz modelarskie arcydzieła,
do których bez wątpienia zaliczają się Włochy. Po drodze
zwiedzisz również rodzinne miasto Miniatur Wunderland,
czyli Hamburg, a także pomniejszoną do rozmiaru 100 m²
Amerykę. W Środkowych Niemczech i Austrii możesz odbyć
krótką podróż w czasie i poznać początki Wunderlandu, z
kolei na lotnisku w Knuffingen mamy nadzieję zadziwić Cię
technicznymi osiągnięciami największego na świecie miniaturowego lotniska, a w Szwajcarii górami, które nawet w
miniaturowym rozmiarze zdają się być gigantyczne. Wreszcie, dzięki mostowi nad rzeką Fleet, możesz symbolicznie
przekroczyć międzynarodowe wody i podziwiać świat w
jego najpiękniejszych barwach.
Po drugiej stronie mostu znajduje się bowiem nowa, otwarta
w grudniu 2021 roku, część Miniatur Wunderland. To tutaj
czeka już na Ciebie barwne życie Rio de Janeiro, a także
liczne kosmiczne wystawy specjalne Miniatur Wunderland.

SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ
Dbamy o to, aby również w przyszłości nie zabrakło Ci powodów do zachwytu, dlatego nieustannie pracujemy nad
budową naszych nowych światów. Najnowsze atrakcje,
które właśnie powstają, to Monako i Prowansja – na miejscu możesz śledzić postępy prac. Na nowych obszarach po
drugiej stronie rzeki Fleet powstaną w najbliższych latach
kolejne części Ameryki Południowej, takie jak lasy deszczowe (2022) i Patagonia (2023/2024), dopiero później nasz
zespół skoncentruje się na Azji.

Cały teren Miniatur Wunderland został zaprojektowany w taki sposób, aby był pozbawiony barier
komunikacyjnych, dlatego łatwo można się po nim
poruszać na wózku inwalidzkim. W razie potrzeby w
naszej szatni można wypożyczyć wózek inwalidzki.
Aby bez barier dotrzeć na wszystkie piętra Miniatur
Wunderland należy skorzystać z windy. Miejsca, w
których znajdują się windy zostały zaznaczone na
planie. Na terenie Miniatur Wunderland znajduje się
również toaleta dla osób niepełnosprawnych. Można
ją znaleźć na 3. piętrze.
Na terenie całego Miniatur Wunderland obowiązuje
zakaz palenia. Wyjątek stanowi odpowiednio oznaczona palarnia 2. piętrze.
Uprzejmie prosimy o niewnoszenie jedzenia i napojów na teren ekspozycji na 3. i 4. piętrze. Przyniesione
jedzenie i napoje, można spożywać w strefie gastronomicznej na 2. piętrze.
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Nasi ratownicy medyczni są na miejscu przez cały czas i zawsze są dostępni, aby w razie potrzeby móc zapewnić
opiekę medyczną. Na 3. piętrze znajduje się również
ogólnodostępny defibrylator, który w nagłych wypadkach mogą obsługiwać nasi goście (zrozumiała
instrukcja).
Informacja dla rodziców. Na 2. i 3. piętrze znajdują się
pomieszczenia, w których można przewinąć dziecko,
można tu również znaleźć nieodpłatne pieluszki i
chusteczki nawilżane. Z kolei w naszym bistro można
w razie potrzeby podgrzać jedzenie dla dziecka.
Bezpośrednio za bistro znajduje się również dyskretne miejsce do karmienia piersią. Starsze dzieci mogą
się wyszaleć tuż za rogiem w naszym kąciku zabaw
z dmuchańcem.
Wartościowe przedmioty, plecaki i torby można bezpiecznie przechować w szafkach na 2. piętrze. Aby
skorzystać z szafki, musisz umieścić w niej monetę 1
euro jako depozyt. W pobliżu szafek można rozmienić
pieniądze.
Rozładowany akumulator? Telefony komórkowe i
aparaty fotograficzne różnych producentów można
ładować w zamykanych ładowarkach na 4. piętrze.

KTÓRYCH MOŻESZ
POTRZEBOWAĆ!

BEZPŁATNE USŁUGI,
WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM I
ODWIEDZINY ZA KULISAMI
Nie chcesz samodzielnie odkrywać naszych światów,
interesują Cię jednak dodatkowe informacje na temat
powstawania i technologii Miniatur Wunderland? Chcesz
zajrzeć za i pod naszą instalację i zobaczyć, co się dzieje za
kulisami, a także odkryć ukryte ciekawostki? Odwiedź nas
w sklepie na 2. piętrze. Chętnie udzielimy Ci informacji o
naszych wycieczkach z przewodnikiem.

Śledź nasze poczynania również na platformie
cyfrowej i bądź na bieżąco z naszymi
najnowszymi reportażami na YouTube.

www.youtube.com/MiWuLaTV
AKTUALNE DANE

Powierzchnia modelu		1545 m2
Światy tematyczne

DLA ODKRYWCÓW – NACIŚNIJ I OGLĄDAJ
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W Miniatur Wunderland obowiązuje jedna święta zasada.
„Wszystko wolno oglądać, ale nie wolno dotykać.” Badanie
naszych instalacji dotykając je może być dla niektórych
osób kuszące, jednak gdyby 1,4 miliona gości rocznie nie
potrafiło się od tego powstrzymać, to niebawem nic nie
zostałoby z naszych pięknych światów. Dla wszystkich
odkrywców przygotowaliśmy jednak wiele możliwości
samodzielnego decydowania o akcji, która rozgrywa się
„na planie”. To możliwe dzięki 200 przyciskom „Naciśnij i
oglądaj”. Można je znaleźć we wszystkich światach, a każdy
z nich znajduje się na pulpicie przy krawędzi ekspozycji.
Jeżeli przycisk świeci się na zielono, to naciskając go można
wywołać jakąś akcję. Jeżeli zaś przycisk miga, to znaczy,
że akcja właśnie się rozgrywa i warto zwrócić uwagę na
ruch na ekspozycji. Czasem zdarza się, że przycisk świeci
na czerwono, a to niestety oznacza usterkę. Dzięki codziennej kontroli i konserwacji staramy się takie usterki szybko
wykrywać i naprawiać. Życzymy miłej zabawy przy odkrywaniu ciekawostek i atrakcji!

Długość torów		16 138 m
Pociągi

1120

Wagony

ponad 10 450

Najdłuższy pociąg

14,51 m

Sygnalizatory		1392
Zwrotnice

3517

Komputery		53
Światła

ok. 497 000

Figurki		289 000
Drzewa

137 000

Czas budowy

990 000 godzin

Koszty budowy

37,2 mln euro

Miniatur Wunderland GmbH, Kehrwieder 2, 20457 Hamburg
www.miniatur-wunderland.com/ Stan na: 06/2022

4. PIĘTRO

WYSTAWY SPECJALNE

SKANDYNAWIA

BLOK L

HAMBURG

AMERYKA

ŚRODKOWE NIEMCY
KNUFFINGEN

LOTNISKO KNUFFINGEN
AUSTRIA

BLOK D

BAWARIA

SZWAJCARIA

3. PIĘTRO
PATAGONIA / ANTARKTYDA
2022/2023

BLOK L

STADION OLIMPIJSKI
LAS DESZCZOWY
2023/2024

MOST:
PRZEJŚCIE
DO AMERYKI
POŁUDNIOWEJ

RIO DE JANEIRO

PROWANSJA
WŁOCHY

MONAKO

WENECJA

BLOK D

WŁOCHY
SZWAJCARIA

2. PIĘTRO
SCHODY DO YULLBE
WUNDERLAND NA PARTERZE /
BLOK L

BLOK L

BLOK D

LEGENDA – PLAN

SKURCZ SIĘ DO
ROZMIARÓW

Technologia z Hollywood i kreatywność rodem z Miniatur
Wunderland!
Zmień perspektywę w spektakularnych doświadczeniach wirtualnej
rzeczywistości i doświadcz szalonej przygody w samym
środku Miniatur Wunderland – w roli figurki!
Poruszaj się swobodnie, obserwując siebie i innych.
We współpracy z Europa-Park stworzono 10- lub
30-minutowe seanse, które stanowią nowy wymiar
rozrywki.

WINDA

TOALETA DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SZATNIA

WYJŚCIE

TOALETY

ZAMYKANE SZAFKI

DEFIBRYLATOR

MIEJSCE DO
PRZEWIJANIA
NIEMOWLĄT

WARSZTAT

BISTRO

KUCHENKA
MIKROFALOWA

WYCIECZKI Z
PRZEWODNIKIEM

PALARNIA

KĄCIK DO
KARMIENIA

CENTRUM KONTROLI

MIEJSCA DO
SIEDZENIA

STACJA ŁADOWANIA
AKUMULATORÓW

YULLBE WUNDERLAND

POCZEKALNIA

KĄCIK ZABAW

SKLEP

