
E.T.

15
SIRIK CAMBAZI

14

ÂŞIK ÇİFT

5
POLİS 

KONTROLÜ

7
HAYALET 
AVCILARI

8
SUDAKİ 
CESET

6

ŞÖVALYE 
TURNUVASI

13

PENGUEN 
AİLESİ

10
MİNYATÜR 

PARK

12
BIRA SANDIKLARINI 

ISTIFLEME

9
KOYUN SÜRÜSÜ

11

TOTEMHAGENBECK HAYVA-
NAT BAHÇESİ

1 4
RED KİD

2
TIMSAH

3

KATILIN & KAZANIN!
En sevilen bu 15 sahneyi aramaya siz de katılın ve pembe 
harflerden oluşan ipuçlarını bulun. Bu harfleri buraya not 
edin ve cevap sözcüğünü www.miwula.de/go/win adresine 
girin. Oyuna hemen şimdi katılın ve biraz da şansın yardımıyla 
seçkin hediyeler kazanın. 

ZİYARETİNİZİ PAYLAŞIN
Tesisinin fotoğraflanması ve filme alınması Wunderland‘da 
elbette serbesttir ve bunu yapmanızı rica ederiz. Ziyare-
tinizi belgelemenizden memnuniyet duyarız. Ziyaretiniz 
hakkındaki izlenimlerinizi sosyal ağlarda paylaşmanız bizi 
daha da sevindirecektir.             

  MiniaturWunderlandHamburg #MiniaturWunderland

ZİYARETİNİZDEN MEMNUN KALDINIZ MI?
TripAdvisor, Yelp, Google, Facebook ya da diğer platform-
larda bizi değerlendirmenizden büyük bir memnuniyet 
duyarız.. Hoşunuza gitmeyen şeyler olduğu takdirde, bize 
geri bildirimde bulunmanızdan da memnun oluruz. Bunun 
için bize kişisel bir e-posta yazabilir ve 
info@miniatur-wunderland.de adresine gönderebilirsiniz.

Bataryanız mı boşaldı? Çeşitli üreticilerin cep 
telefonları ve kameraları, KAT 4‘de bulunan kilitlene-
bilir dolum istasyonlarımızda doldurulabilir..

Değerli eşyalarınızı, sırt çantalarınızı ve çantalarınızı 
KAT 2‘de bulunan kilitli dolaplarımızda muhafaza 
edebilirsiniz. Kilitli dolaplarımızda depozito olarak 
1€‘luk madeni paraya ihtiyacınız olacak, bunu da ora-
da bulunan para bozma makinesinden temin edebi-
lirsiniz. 

Bütün ebeveynler için: KAT 2 ve 3‘de ücretsiz be-
bek bezleri ve ıslak mendiller bulunan alt değiştirme 
odaları yer almaktadır. Bebek mamanızı ısıtmak için 
bistromuzdaki mikrodalgayı kullanabilirsiniz. Bu-
nun hemen arkasında da bebeğinizi huzur içinde 
emzirebileceğiniz bir oda bulunmaktadır. Daha büyük 
çocuklar ise oyun köşesindeki büyük peynir kalesin-
de enerjilerini atabilirler.  

Ciddi vakalar için de önlemimizi aldık: Tıbbi 
ihtiyaçlarınız için günün her saatinde sağlık görevli-
miz size hzmet edecektir. Bunun dışında KAT 3‘de acil 
durumlarda adım adım verilen talimatlar yardımıyla 
tüm misafirler tarafından çalıştırılabilen ve herkesin 
ulaşabileceği bir defibrilatör de bulunmaktadır.

KAT 3 ve 4‘de bulunan tesis alanına yiyecek ve içecek 
getirmemenizi rica ederiz. Yanınızda getirdiğiniz yiye-
cek ve içecekleri tüketmek isterseniz, bunu KAT 2‘de 
bulunan bistro alanımızda yapabilirsiniz.

Sigara içmek Minyatür Wunderland‘ın her yerinde 
yasaktır. Bunun tek istisnası, KAT 2‘de bulunan ve uy-
gun şekilde işaretlenmiş sigara içme alanıdır.

Bütün Wunderland engelsiz olarak tasarlanmıştır, 
bundan ötürü tekerlekli sandalye ile de sorunsuzca 
hareket edebilirsiniz. Gerektiği takdirde depomuz-
dan size bir tekerlekli sandalye ödünç verebiliriz. 
Wunderland‘ın bütün katlarına engelsiz bir şekilde 
ulaşmak için, lütfen asansörümüzü kullanın. Asansör-
lerin bulunduğu yerler, kat planında belirtilmiştir. Te-
sisimizde elbette engelliler için tasarlanmış bir WC de 
bulunmaktadır. Bu tuvalet KAT 3‘de bulunmaktadır.

WUNDERLAND‘A HOŞ GELDİNİZ!    
Minyatür dünyalarımızda küçük bir dünya gezisine 
çıkacağınız için mutluyuz. Bunu yaparken yolunuzu kaybet-
memeniz ve aklınızda soru kalmaması için, kâğıt ortamındaki 
gezi rehberimiz Wunderland‘ın yollarında size eşlik edecek.   

MİNYATÜR WUNDERLAND
20 yıldan uzun bir süre önce – Aralık 2000‘de – hayatımızın 
en önemli eserini inşa etmeye başladık. O zamandan bu 
yana bir milyondan fazla iş saatini ve yüz binlerce ayrıntıyı 
geride bıraktık. Bu yüzden etrafa dikkatlice bakmakta fayda 
var, çünkü en güzel ve sevgi dolu ayrıntılar genellikle ikinci 
kez bakıldığında fark edilir. 

Wunderland‘da yapacağınız gezide Knuffingen gibi hayalî 
şehirleri, İskandinavya gibi heyecanlı doğaları, İtalya‘nın mi-
marî şahaserlerini kapsayan çok çeşitli dünyaların içinden 
geçeceksiniz. Yol boyunca Wunderland‘ın bulunduğu şehri 
- Hamburg - ve 100 m² büyüklüğünde bir alana sığdırılmış 
olan Amerika‘yı da ziyaret edeceksiniz. Orta Almanya ve 
Avusturya‘da Wunderland‘ın ilk dönemlerine uzanan kü-
çük bir zaman yolculuğuna çıkacak, Knuffingen Airport‘da 
dünyanın en büyük minyatür havalimanının dahiyane tek-
nik özelliklerini hayranlıkla izleyecek ve İsviçre‘de minyatür 
dağların bile pekala devasa görünebileceğini fark edeceksi-
niz. Fleet‘in üzerindeki köprü ile sembolik olarak uluslararası 
sular aşılır ve en muhteşem renkleriyle dünyanın ‚üzerinden 
uçulur‘. 

Köprünün diğer yakasında Wunderland‘ın Aralık 2021‘de 
tamamlanmış olan yeni binaları yer alır. Burada sizi Rio de 
janerio‘nun renkli hayatı ile Wunderland kozmosunun çok 
sayıdaki özel sergisi beklemektedir.

GELECEĞE BAKMAK
Gelecekte de sizi şaşırtacak çok şeyin olması için, du-
rup dinlenmeden yeni dünyalarımız üzerinde çalışıyoruz. 
Monaco ve Provence şu anda yapım aşamasındadır ve 
inşaatın ilerlemesini yerinde takip edebilirsiniz. Önümüzde-
ki yıllarda, Fleet‘in diğer tarafındaki yeni alanlarda, 2022‘de 
yağmur ormanları ve 2023/2024‘te Patagonya gibi Güney 
Amerika‘nın daha başka kısımları oluşturulacak, ardından da 
model yapım ekibi kendisini Asya‘ya adayacak.   

Siz de dijital olarak bizimle birlikte olun ve 
YouTube‘daki röportajlarımızı izleyerek 
en son bilgilere ulaşın.

www.youtube.com/MiWuLaTV

KÂŞİFLER İÇİN – DÜĞMEYE BASMA 
AKSİYONLARI
Wunderland‘da bir sloganımız var: „Bakıyoruz ama dokun-
muyoruz.“ Tesisimizi elleyerek ‚keşfetmek‘ ne kadar baştan 
çıkartıcı olursa olsun, yılda 1,4 milyon ziyaretçi bunu yaptığı 
takdirde, kısa sürede o güzel dünyalarımızdan geriye bir şey 
kalmaz. Ancak kâşifler için tesisimizde olup bitenlere keli-
menin tam anlamıyla ‚müdahale etmek‘ için yine de yeterli 
fırsatımız olacak. Bunun için 200‘den fazla düğmeye basma 
aksiyonumuz mevcut. Bu düğmeler dünyaların her yerinde, 
tesisin kenarlarındaki tabloların üzerinde bulunuyor. Düğme 
yeşil renkteyse aksiyonu başlatabilirsiniz; düğme yanıp 
sönüyorsa aksiyon o anda aktiftir ve hareketleri izlemeye 
odaklanmak daha iyi olur. Dğüme kırmızı renkte kesintisiz 
olarak yanıyorsa, o zaman bir arıza var demektir. Günlük kon-
trol ve bakım çalışmalarımızla, bu arızaları kısa sürede tespit 
ediyor ve gideriyoruz. 

Eğlenceli keşifler!

SAHNE ARKASINI ZİYARET
Dünyalarımızı sadece kendi başınıza gezerek değil de, 
Wunderland‘ın oluşumuna ve kullanılan teknolojiye dair 
arka plan bilgileri de mi edinmeyi istiyorsunuz? Tesisin 
arkasına ve altına bakmayı ve gizli ayrıntıları keşfetmeyi mi 
istiyorsunuz? O zaman KAT2‘de bulunan mağazamıza gelin 
- Burada size rehberlik seçeneklerimiz hakkında seve seve 
bilgi veririz.

Sizin için 
ÜCRETSİZ HİZMETLERİMİZ!

Miniatur Wunderland GmbH, Kehrwieder 2, 20457 Hambourg 
www.miniatur-wunderland.com/ Son düzenleme: 06/2022

OKUMAK İÇİN GÜNCEL VERİLER    

Model alanı  1545 m2

Tema dünyaları                                            10

Ray uzunluğu  16138 m

Trenler     1120

Vagonlar                              10.450‘den fazla

En uzun tren 14,51 m

Sinyaller  1392

Makaslar 3517

Bilgisayar  53

Işıklar yakl. 497.000

Figürler  289.000

Ağaçlar 137.000

Yapım süresi         990.000 h

Yapım maliyeti   37,2 milyon Avro

KONUM PLANI, BILGILER, IPUÇLARI

GEZI REHBERI
MINYATÜR WUNDERLAND

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

İTALYA

PROVENCE

VENEDIK

ORTA ALMANYA

İSKANDINAVYA

HAMBURG

AMERIKA

KNUFFINGEN

AVUSTURYA

RIO DE JANEIRO 

ÖZEL SERGILER

OLIMPIYA STADYUMU

ZK / BLOK L‘DE YULLBE 
WUNDERLAND‘E GIDEN 
MERDIVEN

ASANSÖR ENGELLI WC

ÇIKIŞ TUVALETLER

BEBEK ALT  
DEĞIŞTIRME ODASI

MIKRODALGA

EMZIRME ODASI

GARDIROP

KILITLI DOLAPLAR

BATARYA DOLUM 
ISTASYONU

OYUN KÖŞESI

DEFIBRILATÖR ATÖLYE

REHBERLI GEZILER

KONTROL ISTASYONU

YULLBE WUNDERLAND

MAĞAZA

BISTRO

SIGARA ODASI

ORTURMA YERLERI

BEKLEME ODASI

MONAKO

2022/2023
PATAGONYA/ANTARKTIKA

2023/2024
YAĞMUR ORMANI

KNUFFINGEN HAVALIMANI

KÖPRÜ: 
GÜNEY AMERIKA‘YA 

GEÇIŞ

İŞARET TABLOSU — KONUM HARITASI

L BLOK

D BLOK

L BLOK

D BLOK

L BLOK

D BLOK

İSVIÇRE
İTALYA

Muhteşem sanal gerçeklik deneyimimizle bakış açınızı değiştirin  
ve Wunderland‘ın tam içinde çılgın bir macera yaşayın - 
hem de bir model figür boyutlarına inmiş olarak! 
Bulunduğunuz mekânda tümüyle serbest bir şekilde 
hareket edin, bu esnada kendinizi ve başkalarını canlı 
olarak görün. Europa-Park ile birlikte, 10 veya 30 
dakikalık bu deneyim, yeni bir standart yarattı!

Hollywood teknolojisi, Miniatur Wunderland‘ın  
yaratıcılığıyla bir araya geliyor!

WUNDERLAND 
BOYUTLARINA İN

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

