... at aflevere rygsæk og tasker ved gardroben eller deponerer dem i vores bagageboks.
I finder dem i 3. etage ved toiletterne eller i 2. etage ved biograferne.
... der må ikke ryges i hele Miniatur Wunderland med undtagelse af det ektra for ryger
markerede rygeområde i restauranten.
... mad – og drikkevarer må ikke indtages – her henvises til området på 3. og 4. etage eller
i bistroen (restaurant).
... intet må berøres i „Wunderland“. I mener måske I er meget forsigtige, men uheld kan
ofte være følgerne, hvilket vi selvfølgelig vil være ked ved – tænk på de mange timer vi
har lagt i dette arbejde. Man ser nu bedst med øjnene og ikke med fingrene!
... at bruge kameraet og videoapparatet må i gerne, for filmoptagelse eller fotofrafering er
for det første helt gratis og derefter ønsker vi det gerne.

Byggeafsnit
lufthavn

Knuffingen

Miniatur Wunderland
Rejsegennemgang

Vejvisning gennem
Miniatur Wunderland:

Alle besøgende bedes venligst om følgende ...

Schweiz

Nødudgang (alarmsikkret)

Elevator 2., 3. og 4. etage
Trappeopgang (indgang/udgang)
Elevator (indgang/udgang)
Meetingpoint,
mødested for rundvisning
Bagagebokse
Dametoilet

Harzen

Vores vidunderland „Wunderland“

Trappe 2./3. eller 3./4. etage

Det glæder os, at hilse på dig her i „Wunderland“. Vi har sat denne
her plan op for dig, så du bedre kan finde rundt i „Wunderland“,
der til stadighed udvides. Vi har forbrugt mere end 500.000
arbejdstimer, for at få vores „Wunderland“ til at se ud som det
gør i dag.

HER ER DER MEGET AT SE.

Herretoilet

„Miniatur Wunderland“ er for største del opstået i fantasien.

Handikaptoilet
Børnetoilet/puslerum

Hamborg
Østrig

Den korteste vej til anlægget

OPERATØR CENTRAL

4. etage
Lokomotiv
værksted

Skandinavien

Modelbygning/
værksted

Amerika

Som forbillede har vi anvendt steder i Tyskland, Østrig, Schweiz,
Amerika og Skandinavien, men udelukkende som et orienterende
billede. Målet var, at vore besøgende skulle kunne genkende de
forskellige regioner. De fleste bygninger er dog opført gennem
stor kreativitet blandt vore medarbejdere. I Hamborg og Amerika
afsnittene blev dog enkelte seværdigheder udført i meget små men
korrekte detaljer. Alene i kopiering af syv Hamborg highlights (HSH
Nordbank Arena, Landungsbrücken, Michel, Köhlbrandbrücke,
Speicherstadt, Herbertstraße og Hagenbecks Tierpark) blev der
forbrugt knapt 8.000 timer.

Toilet

Fakta
Vi har bygget på vores livsværk siden december 2000. For tiden er
der planlagt endnu 4 byggeafsnit som vi forventer færdig i 2014.
De aktuelle data kan du læse her:

Schweiz
Mad

For opdager:
trykknapaktioner
Kasse
Shop
(forretning)

Børnebistro/
legehjørnet

3. etage

Kasse og
garderobe

TIL TOGENE

Ventesal

Udgang

Teknik/
værksted

Fordelt over hele anlægget finder du mere
end 100 trykknapfunktioner. Disse er animerede scener og effekter som du kan
aktivere ved et tryk på den ovenviste knap.
Blinker lampen er effekten lige aktiv, lyser
den rødt er den i stykker og lyser den
grønt, så kan du starte effekten.
Du finder knapperne i de respetive gelænderstolper.
God fornøjelse ved opdagelsen!

Indgang

Udstilling

HSH-Arena/
skud på mål

Specialudstilling

Michel/
tårnblæser

Modelflade
Temaverden
Sporlængde
Vogne
Waggon
Længste tog
Signaler
Sporskifte
Computer
Lægter
Figurer
Træer
Byggetid

Når færdigbygget
over 1.800 qm
10 stk.
næsten 20.000 m
over 1.300 stk.
15.000
14,51 m langt
1.900 stk.
4.000 stk.
64 stk.
over 500.000
300.000
330.000
over 800.000 timer

aktuelle afsnit
ca. 1.150 qm
7 stk.
12.000 m
890 stk.
14.100
14,51 m langt
1.200 stk.
2.500 stk.
40 stk.
295.000
200.000
215.000
558.000 timer

www.blue-label.de

selvbetjening

Stand: september 2008

Forresten:
Biograf 1

Biograf 2/
seminarium

2. etage

Næsten alle trykknapkonstruktioner er
selvbygget, ind imellem med enormt
stort udviklingsarbejde. Wunderlandteamet kæmper desværre også med
udfald, men vi bestræber os altid på
at udbedre defekter efter lukketid.
Såfremt der er et eller andet der ikke
fungerer som det skal, beder vi venligst om jeres forståelse. Men fortæl
os gerne om problemet.

Østrig/
svævebane

Tivoli/
Paiserhjul

Sverige/
Vejrballon

Miami/
Seaworld

HAMBURGER SPEICHERSTADT,
KEHRWIEDER 2-4, 20457 HAMBURG
TEL. + 49 (0)40 300 6 800

Oversigt over Miniatur Wunderland

Knuffingen

Castello di Montebello
Borg i middelalder stil

Hovedbanegård
Knuffingen
Ikke autentisk
opbygget

DJ-Bobo-scene
Over 20.000 små
publikummer

Schweiz afsnittet fylder fra 3. etage (f.eks.
Tessin) til 4. etage
(f.eks. Graubünden)
med den 5.982 m
høje Matterhorn i centrum.

Fantasiemonoment
Stiftelse af Grafen
zu Löwenstein

Carsystem
Som denne
er der ingen
tilsvarende i
verden

Godsbanegård

Hamborg

Kloster
Bad Klosterberg
Ikke autentisk
opbygget

Slottet Löwenstein
Fantasibygning,
bygningsdele af
banegården
Baden-Baden

Stor ICE-bro
Over 12 m ligeud

Michel
Opbygget
efter originaltegninger og
bestående
af 15.000
enkeldele

Stort Tivoli
Ca. 30.000 lys

Bjergværket
Mange
bygningsdele
er individuelt
bygget

Hermann
der Cerusker
Originalen står i
Teuteburger Wald

HSH Nordbank Arena
Målestok kun 1:150, ellers blev
den for stor, 12.500 publikummer,
Forbrugt over 2.000 timer på
opførelsen

Standseilbahn
skinne tog
direkte op af
bjergside

Landwasserviadukt

St. Wendel
Skiområd med liftanlæg

Key West

Redwoodtrees
Mammuttræer

vores fantasi. Sammenligningerne
med virkelighedstro bygninger, områden er tilstræbt, men gøre ikke krav
på originalitet og fuldstændighed.

Østrig

10 m

Halfdome
Yosemite
Nationalparken/USA

Amerika

Det aktuelle bygningsafsnit:

De kommende byggeafsnit:

arbejdsintensive afsnit af Miniatur Wunderland. For at kunne

Lufthavnen: bygningsstart 04/2008
færdiggøres i slutning af 2009
highlights: modellufttrafik

vi planlagt over 11⁄2 år og med sporføring så togene kan

Frankrig:
bygningsstart sidst i 2009
Italien:
bygningsstart i begyndelsen af 2011
Afrika, Indien, Storbritannien, Holland og andre:
bygningsstart midt i 2012

bestige de 6 m i højdeforskel.

... og så er det ikke slut endnu!

et tog kunne køre fra Skandinavien og til Schweiz. Dette har

Wunderland’s Eurotunnel
Forbinder Hamborg med Amerika

Bergvik Havn
Miami

Schweiz er ikke bare den yngste, men også den mest
indeholde titlen „Verdens største modeljernbananlæg“ skal

Fyrtårn
Meget teknik i
denne bygningsdel

land udspringer for det meste af

Matterhorn
6 m høj

Hammetschwandlift
Den højeste
svævebane i Europa

Köhlbrandbrücke
Hamborgs
største bro
Byggetid: ca.
1.000 timer

Storebælt
Længste bro i
Miniatur Wunderland

Grand Canyon
Med Bryce Canyon

der og scenarier af den virkelige ver-

Schweiz

Vesterhavet/Østersøen
30.000 l vand med lav –
og højvande
(4 cm tidevandsforskel)

Hagenbecks Tierpark
Landungsbrücken
Lige ved siden af
„Speicherstadt“

Fremstillingerne i Miniatur Wunder-

St. Wendelberg
Stor sporspiral inde
i bjerget til toppen
Fængsel
Wunderländer
fængsel

Holcim cementog betonværk
Med talrige
trykknapfunktioner

Egeskov Slot
100 % håndarbejde

ICE-værket

Brandvæsen,
hovedstation
Knuffingen
Alle udkald for
indsats udgår fra
denne station

Brichur
Porta Alpina
Banegården
midt i bjerget

Skandinavien

Hamborgs hovedbanegård

Schauertalbrücke
Forbinder Knuffingen
med Østrig

Chokoladefabrik
Med chokoladeproduktion

Harzen

Carsystem
mit Verkehrsleitsystem

Cape Canaveral
Ved siden af „Kennedy
Space Center“

Funktionsdygtig
sluse

Las Vegas
Mange kopierede
bygninger af hoteller,
f.eks. Luxor, Excalibur,
Treasure Island ...

Mount Rushmore

Klapbro
Ca. 5 kg messing
og stål

Kiruna
Sprængning og
malmudvinding

Efter endt rundgang og hjemme igen, da ville det glæde
os, såfremt I vil besøge vores hjemmeside, skrive i vores
gæstebog om stort og småt. Vi kan godt lide ros, men
det modsatte modtager vi også gerne. Alt kan bruges i
det fremtidige arbejde!
Stavkirke Borgund
Detalje tro kopiering

