Budeme velmi vděčni za Vaši recenzi a hodnocení v aplikacích TripAdvisor, Yelp, Google, Facebook a na dalších platformách. Pakliže je zde něco, co se nám nepovedlo, či máte
nápad na zlepšení, prosíme Vás, sdělte nám to na emailové
adrese info@miniatur-wunderland.de

UŽILI JSTE SI NÁVŠTĚVU?
MiniaturWunderlandHamburg

#MiniaturWunderland

Focení a natáčení je v našem modelovém světě povoleno a
vítáno! Budeme jedině rádi, pokud budete své fotografie a
zážitky od nás sdílet.

SDÍLEJTE SVOJI NÁVŠTĚVU
RYTÍŘSKÝ
TURNAJ

13
PIVNÍ
PŘEPRAVKY

9
MILENECKÝ PÁR

5
HAGENBECK
ZOO

1

CHODCI NA
CHŮDÁCH

E.T.
MIMOZEMŠŤAN

15

14
RODINKA
TUČŇÁKŮ

STÁDO OVCÍ

10

PARK
MINIATUR

12

11

UTOPENÁ
OSOBA

7

8

POLICEJNÍ
KONTROLA

KROTITELÉ
DUCHŮ

6
ŠŤASTNÝ LUKE

3

4

KROKODÝL

TOTEMOVÝ
SLOUP

2

MAPA, INFORMACE, TIPY

MINIATUR WUNDERLAND

NÁVŠTĚVNICKÝ
PRŮVODCE

Najděte těchto 15 vyjmenovaných scenérií, ve kterých najdete ukrytá růžová písmenka. Písmenka si poznamenejte, a
následně zadejte řešení na adrese www.miwula.de/go/win
Zúčastněte se nyní a vyhrajte zajímavé ceny.

PŘIPOJ SE A VYHRAJ!
VÍTEJTE V MINIATURNÍM SVĚTĚ
Jsme potěšeni, že se vydáváte poznat dobrodružství ukryté
v našem modelovém světě. Tento průvodce se Vám u nás
pomůže zorientovat, stejně tak jako Vám zodpoví praktické
otázky spojené s návštěvou modelového světa.

MINIATUR WUNDERLAND
Tento životní projekt jsme začali budovat před více jak 20
lety, v prosinci 2000. Strávili jsme miliony hodin tvorbou
stovek tisíc detailních scenérií, kterých si na první pohled
ani nevšimnete. Zkuste se schválně na chvíli pozastavit a
opravdu detailně si dané světy prohlédnout.
Navštívíte mnoho rozličných tématicky rozdělených světů.
Od smyšlených měst, jako například Knuffingen, přes rozmanitou krajinu Skandinávie, až po mistrovské dílo modelářů,
Itálii, v čele s turisty přeplněným Římem a v neposlední řadě
Severní Ameriku, smrštěnou na 100m². Uvidíte též Hamburk – domovské město Wunderlandu a modely německé
a rakouské krajiny, které doprovází technikou prošpikované
majestátní letiště Knuffingen – největší modelové letiště na
světě. Ve Švýcarsku zjistíte, že i miniaturní horské masivy
jsou vlastně docela gigantické. Díky mostu přes vodní kanál
mezi jednotlivými budovami symbolicky překonáte i mezinárodní vody tak, že se druhé straně za vodou ocitnete v
Jižní Ameice.
V nové expozici na druhé straně za vodou, otevřené v prosinci 2021, objevíte jak pestrobarevné Rio de Janeiro, tak
mnoho dalších zážítků ze světa Miniatur Wunderland.

Celý areál Miniatur Wunderland je bezbariérově
přístupný. Invalidní vozík je v případě potřeby k
propůjčení v šatnách. Do jednotlivých pater se lze
dostat za pomoci výtahu. Bezbariérové toalety se
nacházejí ve 3. patře.
V celém areálu Miniatur Wunderland platí zákaz
kouření, a to s výjimkou kuřárny, která je situována do
2. patra.
Žádáme Vás, abyste do expozice ve 3. a 4. patře
nevnášeli žádné jídlo, či pití! Konzumace potravin je
možná v prostorách bistra ve 2. patře.
Pro všechny případy, k dispozici jsou nápomocni
zdravotníci. Ve 3. patře je navíc volně dostupný defibrilátor, který zvládne díky přehlednému návodu
ovládat opravdu každý.
Pro rodiče těch nejmenších: Přebalovací pulty včetně
volně dostupných plen a vlhčených ubrousků jsou
dostupné ve 2. a 3. patře. Pakliže byste chtěli pro děti
ohřát vlastní donesené jídlo, je tak možné učinit v
mikrovlnné troubě v bistru. Přímo za bistrem se pak
nachází klidné místo pro kojící maminky. Starší děti
se naopak mohou vyřádit v sýrovém hradu, a to hned
za rohem.
Cennosti, batohy a větší tašky je možné uložit do
skříněk ve 2. patře. K užití skříňky budete potřebovat
1eurovou minci. Pro rozměnění drobných mincí se
zde též nachází měnička.
Dochází baterie? Dobití drobné elektroniky je možné
v uzamykatelných dobíjecích boxech ve 4. patře.

VÝHLED DO BUDOUCNA

NÁŠ NÁVŠTĚVNICKÝ
SERVIS pro Vás
EXKURZE DO ZÁKULISÍ

Jsme zaneprázdněni neustálou stavbou nových a nových
tématických světů tak, abychom Vás zaujali i při příští
návštěvě. Nyní pracujeme na tvorbě Monaka a Provence.
Postup prací můžete sami sledovat, a to například na našich
sítích. V příštích letech nás čeká práce na Jižní Americe,
deštném pralese, či Patagonii, která by měla vzniknout v období let 2023/2024. Tým modělářů se poté nakonec plánuje
zaměřit na Asii.

Dozvěděli byste se rádi nějaké další informace ze zákulisního vývoje? Chcete vidět, co se děje na pod modelovým
světem a co v jeho pozadí? Chcete objevit skryté detaily?
Navštivte nás v našem obchodě ve druhém patře, kde Vás
rádi informujeme o možnostech speciálních exkurzí.

Připojte se k nám na síti YouTube, abyste zůstali
v obraze a mohli společně s námi sledovat náš
vývoj.

www.youtube.com/MiWuLaTV
MIWULA V DATECH

Zastavěná rozloha 		1,545 m2
Počet světů

STISKNĚTE TLAČÍTKO A OBJEVUJTE
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Délka kolejí		16,138 m
Počet vlaků

1,120
14,51 m

Nejdelší vlak

přes 10,450

Počet vagónů

Počet návěstidel		1,392
Počet výhybek

3,517

Počet řídících počítačů		53
Počet světel

zhruba 497,000

Počet figurek		289,000
Počet stromů

137,000
990,000 hodin

Odpracováno
Cena projektu

37,2 milionů EUR

U nás v modelovém světě platí základní pravidlo, a to, že
návštěvník může koukat, ale nesmí sahat. Možná budete v
pokušení získat „praktický“ zážitek, ale představte si, jaký
dopad by na naší expozici měl 1,4 milionu návštěvníků, kteří
by se každý rok dotknuli našich krásných světů. Stále však
existuje spousta příležitostí pro průzkumníky, jak ovlivnit
dění v expozici. To je možné díky více než 200 aktivním
tlačítkům. Ty najdete na spodních lištách ohraničení expozic,
a to ve všech tématických světech. Pokud se tlačítko rozsvítí
zeleně, můžete akci spustit. Pokud tlačítko bliká, akce právě
probíhá, takže se vyplatí dávat pozor na jakýkoliv pohyb
před Vámi. Tlačítko, které trvale svítí červeně, znamená poruchu. Každodenní kontroly a servisní činnost nám umožňují
takové závady rychle odhalit a opravit. Bavte se při objevování!

Miniatur Wunderland GmbH, Kehrwieder 2, 20457 Hamburg
www.miniatur-wunderland.com / Platnost od: 7/2022

4. PATRO

SPECIÁLNÍ VÝSTAVY

SKANDINÁVIE

BLOK L

HAMBURK

STŘEDNÍ NĚMECKO

AMERIKA

KNUFFINGEN

LETIŠTĚ KNUFFINGEN
RAKOUSKO

BLOK D

BAVORSKO

ŠVÝCARSKO

3. PATRO
PATAGONIE/ANTARKTIDA
2022/2023

BLOK L

OLYMPIJSKÝ STADION
DEŠTNÝ PRALES
2023/2024

PRŮCHOD DO
JIŽNÍ AMERIKY

RIO DE JANEIRO

PROVENCE
MONAKO
ITÁLIE
BENÁTKY

BLOK D

ITÁLIE
ŠVÝCARSKO

2. PATRO
SCHODIŠTĚ DO VIRTUÁLNÍ
REALITY WUNDERLAND V
PŘÍZEMÍ/BLOK L

BLOK L

BLOK D

LEGENDA K MAPĚ AREÁLU

SCHOVEJTE SE SAMI
PŘÍMO V MODELOVÉM SVĚTĚ

Technologie z Hollywoodu se setkává s kreativitou
našeho modelového světa Miniatur Wunderland!

Proměňtě svoji perspektivu do virtuální reality a užijte si bláznivé
dobrodružství uprostřed Wunderlandu – zmenšený jako
modelová figurka! Pohybujte se zcela volně v prostoru,
sledujte, jak sami sebe, tak i životy ostatních. Společně
s Europa-Park vznikl 10, nebo 30minutový zážitek, který
nastavuje nová měřítka vzpomínek na návštěvu Miniatur
Wunderland.
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