wyście ewakuacyjne (z alarmem)

... o zostawianie plecaków i toreb w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach, które znajdują się na 3. piętrze przy WC, albo na 2. piętrze obok kina.
... o nie paleniu (tylko w wyznaczonych miejscach w bistro).
... o nie jedzeniu i piciu na 3. i 4. piętrze.
... o NIE dotykanie elementów wystawy.
... o fotografowanie i filmowanie ponieważ jest to u nas darmowe i mile widziane.

odcinek
budowy
lotniska

Knuffingen

winda 2., 3. i 4. piętro
klatka schodowa (wejście/wyjście)
winda (wejście/wyjście)
miejsce spotkań wycieczek

WC damski

góry Harz

WC męski
WC dla niepełnosprawnych
WC dla dzieci/
pomieszczenie do przewijania
najkrótsza droga do wystawy

Hamburg
PUNKT KONTROLNY

4. piętro
warsztat
naprawczy

Skandynawia

modelarnia/
warsztat

Nasza Kraina Cudów

schody 2./3. albo 3./4. piętro

szafki zamykane na klucz

Szwajcaria

Austria

Miniatur Wunderland
Przewodnik

Wasz przewodnik po
Krainie Cudów:

Prosimy wszystkich odwiedzających ...

Ameryka
WC

Cieszymy sie, że Państwo nas dzisiaj odwiedzacie i witamy w ‚Miniatur
Wunderland‘. Aby umożliwić lepsze zapoznania się z naszą ,Miniaturową
Krainą Cudów’ udostępniamy Państwu nasz przewodnik. Poświęciliśmy
juź ponad 500.000 godzin pracy, aby ten miniaturowy świat wyglądał
tak jak dziś.

JEST DUŻO DO OGLĄDANIA.

Miniaturowa Kraina Cudów powstała w większości z naszej fantazji.
Przykładem dla nas były Niemcy, Austria, Szwajcaria, Ameryka i
Skandynawia i nimi tylko się kierowaliśmy. Naszym celem było, że
nasi goście mogą rozpoznawać różne regiony. Większość budynków
powstała z kreatywności naszych pracowników. W Hamburgu
i fragmencie Ameryki zostały niektóre osobliwości przedstawione
w filigranowej pracy. W samej replikacji siedmiu najważniejszych
‚Highlight-ów’ w Hamburgu: HSH Nordbank Arena (stadion piłki
nożnej), Landungsbrücken, Michel, Köhlbrandbrücke, Speicherstadt,
Herbertstraße (Reeperbahn) i Hagenbeck Zoo, zostało zainwestowane
prawie 8.000 godzin.
Fakty

samobsługa
jedzenia

kącik dla
dzieci

kasa
bistro

3. piętro

Dla odkrywców:
włączniki
(uruchamiają różne akcje)

sklep
kasa
sklepu i
garderoba

DO POCIĄGÓW

poczekalnia

Miłego odkrywania!

wyjście

technika/
warsztat

Na naszej wystawie znajduje się
ponad 100 włączników uruchamiających animowanych scen i efektów. Umieszczone są przy słupkach
balustrady.
Migające lampka oznacza aktywną
akcję, czerwona – defekt, zielonagotowość do akcji.

wejście

miejsce
wystawy

HSH-Arena/
strzał na bramkę

wystawy
specjalne

Michel/
trębacz

Po zakończeniu
Aktualne odcinki
Powierzchnia wystawy
ponad 1.800 m2
ok. 1.150 m2
Tematy wystawy
10 tematów wystawy 7 tematów wystawy
Długość szyny
ok. 20.000 m
12.000 m
Pociągi
ponad 1.300
890
Wagony
15.000
14.100
Najdłuższy pociąg
14,51 m długośći
14,51 m długośći
Sygnały
1.900
1.200
Zwrotnice
4.000
2.500
Komputery
64
40
Światła
ponad 500.000
295.000
Figury
300.000
200.000
Drzewa
330.000
215.000
Czas budowy
ponad 800.000 godzin
558.000 godzin

www.blue-label.de

Budujemy od grudnia 2000 roku nasze dzieło życia. Na dzień dzisiejszy
są planowane 4 odcinki budowy do roku 2014. Aktualne dane widzicie
Państwo tutaj:

Szwajcaria

Stan: wrzesień 2008

Poza tym:
kino numer
jeden

kino numer
dwa
sala
posiedzeń

2. piętro

Na naszej wystawie znajdują się
włączniki (uruchamiają różne
akcje) które zostały wykonane
częsciowo przez naszych techników przy ogromnym nakładzie
pracy. Wszelkie usterki staramy się usnunąć po zamknięciu
wystawy, dlatego prosimy o
wyrozumiałość w przypadku
awarii.

Austria/
kolej linowa

Jarmark/
karuzela

Szwecja/
wskaźnik pogody

Miami/park
narodowy Seaworld

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

‚Kraina Cudów’ w skrócie

Castello di Montebello
Zamek z spektaklem
średniowiecznym

Odcinek
Szwajcarii
obejmuje 3. piętro
(np. Tessin) i 4. piętro
(np. Graubünden) z
5.982 mm
wysokim
Matterhornem w centrum.

Knuffingen

Scena piosenkarza
DJ-Bobo
Ponad 20.000 małych
fanów koncertu

Pomnik fantazji
Fundacja Grafa
Löwensteina

Centralny dworzec
Knuffingen
bez modelu

góry Harz

Skandynawia

Zamek Egeskov
ręczna praca
100 % – owa

Główny Dworzec Hamburg
ICE lokomotywownia

Centrala straży
pożarnej Knuffingen
Akcje pożarowe

Duży wiadukt kolejowy ICE
odcinek długości ponad 12 m

Michel (kościół)
kopia oryginału z
15.000 części

Wielki jarmark
ok. 30.000 świateł

System
samochodowy
W tej formie
jedyne na
świecie
Zamek Löwenstein
Fantazyjna budowa z
części budynku dworca
w Baden Baden

Kopalnie
Liczne częsci
budynków własnej
produkcji

Hermann Cherusker
oryginał znajduje się
w lesie Teutoburg

Most Schauertal
łączący miasto
Knuffingen z Austrią

Fabryka czekolady
z przebiegiem jej
produkcji

Dworzec towarowy

Hamburg

Klasztor
Bad Klosterberg
bez modelu

Rejon morza Północnego
z odpływem i przypływem
30.000 l prawdziwej wody
(4 cm różnica poziomu)

Köhlbrandbrücke
Największy most w
Hamburgu
Czas wybudowania:
ok. 1.000 godzin
HSH Nordbank Arena
(dawniej Volksparkstadion)
Skala 1:150, 12.500 widzów
Czas wybudowania:
ponad 2.000 godzin

Storebælt
Najdłuższy most w
‚Krainie Cudów’

Latarnia morska
Osiągnięcia techniki

Hagenbeck Zoo
Landungsbrücken
zaraz po prawej stronie
tzw. Speicherstadt

Key West

Brichur

Eurotunnel Kraja Cudów
łączący Hamburg z Ameryką

Grand Canyon
z Bryce Canyon

Porta Alpina
z dworcem
wśród gór

St. Wendelberg
duża zmiana torów
Więzienie
Więzienie w
‚Krainie Cudów’

Cementownia – Holcim
z licznymi przyciskami
powodującymi ich
poruszanie się

Matterhorn
6 m wysokości

Szwajcaria
Kolejka linowa Hammetschwand
Najwyższa kolejka linowa Europy

Kolej linowa

Zapora wodna z
wiaduktem

St. Wendel
Region narciarski z wyciągami

10 m

Szwajcaria jest nie tylko najnowszym odcinkiem ‚Krainy Cudów’

Aktualny odcinek budowy:

Następne odcinki budowy:

ale jednocześnie najtrudniejszym. Żeby móc nosić miano

Lotnisko:

Francja:
Włochy:
Afryka, Indie, Wielka Britania,
Holandia i inne:

’Największej wystawy swiata miniatur’, musimy pokonać różnice
6 m wys. pomiedzy Skandynawią a Szwajcarią. Zaplanowanie
tej trasy kolejowej zajeło nam ok. 1,5 roku.

... ale to jeszcze nie koniec!

Bergvik Havn
Miami

Halfdome
Yosemite park
narodowy/USA

Austria

start budowy 04/2008
zakończenie koniec 2009
Highlight:
pokazy modeli latających samolotów

Redwoodtrees
Drzewa mamucie

Większość przedstawionych objektów jest winikiem naszej fantazji.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w
podobieństwie do oryginałów.

Ameryka

System
samochodowy
z siecią ruchu

Cape Canaveral
Kennedy Space Center
obok

Funkcjonująca
śluza

Las Vegas
Dużo imitacji
hotelów, n.p. Luxor,
Excalibur, Treasure
Island ...

Mount Rushmore

Most zwodzony
ok. 5 kg mosiądzu
i stali

Kiruna
Wydobycie i transport
minerałów

Prosimy o Państwa ocene na naszej stronie internetowej.
rozpocz. budowy koniec 2009
rozpocz. budowy początek 2011
rozpocz. budowy w poł. 2012

Jesteśmy otwarci na krytykę, ale też nie pogardzimy
pochwałą.
Kościół Borgund
szczegółowa kopia

