Seu guia do
Miniatur Wunderland:

Rogamos a todos os visitantes ...
... favor deixar as suas mochilas e bolsas no guarda volumes ou depositem as em um dos
escaninhos. Eles encontram-se no 3. andar perto dos sanitários ou no 2. andar perto
dos cinemas.
... é proibido fumar nas instalações e dependências do Miniatur Wunderland salvo no lugar
especificamente indicado no restaurante.
... não levar comida ou bebida para as instalações do 3. e 4. andar.
... favor NÃO tocar na construção, nos veículos ou nas partes da maquete.
... é permitido fotografar e filmar à vontade sem permissão previa.

Área de
construção do
aeroporto

Knuffingen

Elevador 2./3. e 4. andar
Escada (entrada/saída)
Elevador (entrada/saída)
Ponto de encontro dos guias
Escaninhos

Suíça

Miniatur Wunderland
Guia

Nosso Pais das
Maravilhas Miniaturas

Saída de emergência
(controlado por alarme)
Escada 2./3. ou 3./4. andar

Sejam muito bem vindos ao Miniatur Wunderland. Para facilitar
a sua orientação, elaboramos esta planta. Saiba que investimos
mais que 500.000 horas de trabalho para que o nosso mundo
pareça autentico, como vocês vão descobrir em seguida.

TEM MUITO PARA VER.

Sanitários femininos

Harz

Sanitários masculinos
Sanitários para deficientes físicos
Sanitário para crianças e fraldário
Caminho mais curto para
a exposição

Hamburgo
Áustria

ESTAÇÃO DE COMANDO

4. andar

Oficina de
reparos de
locomotivas

Escandinávia

Oficina de construção e reparo das
maquetas

Estados
Unidos

A maior parte do Miniatur Wunderland é fruto da nossa
imaginação.
A Alemanha, a Áustria, a Suíça, os Estados Unidos e a Escandinávia
serviram somente como orientação. O objetivo foi que os nossos
visitantes reconheçam as diversas regiões, sendo que a maioria
das construções nasceram da criatividade dos nossos colaboradores. Entretanto, na area de Hamburgo-Estados Unidos algumas
atrações foram reproduzidas num trabalho minucioso e filigrano.
Somente na cópia das sete maiores atrações de Hamburgo (HSH
Nordbank Arena, Landungsbruecken, Michel, Koehlbrandbruecke,
Speicherstadt, Herbertstrasse e Hagenbecks Jardim Zoológico)
foram investidas 8.000 horas de trabalho.

Sanitários

Trabalhos em andamento
Desde dezembro 2000 estamos planejando e construindo o projeto das nossas vidas. Serão mais quatro áreas de construção. De
acordo com as seguintes datas atualizadas:

Suíça
Comida

Para os exploradores:
Ações de botões interativos
Esquina
infantil para
brincar

Caixa
Bistrô das
crianças

3. andar

Loja
Caixa da
loja e do
vestiário

DIREÇÃO PARA OS TRENS

Sala de
espera
Saída

Distribuído nas instalações de toda a
maquete encontram-se mais de 100 pontos com botões interativos. Estes servem
para cenários animados e efeitos especiais
que vocês podem ativar apertando os
botões. A lâmpada piscando indica o efeito
ativado, luz vermelha é alerta para um
defeito e luz verde convida para a ação.
Os botões se encontram nos sustentos
do corrimão.
Divirtam-se explorando!

superfície da maquete
mundos temáticos

10 mundos temáticos

7 mundos temáticos

quase 20.000 m

12.000 m

trens

mais que 1.300

890

vagões

15.000

14.100

trem mais comprido

14,51 m

14,51 m

sinais

1.900

1.200

trilhos de desvio

4.000

2.500

64

40

mais que 500.000

295.000

figuras

300.000

200.000

árvores

330.000

215.000

mais que 800.000 horas

558.000 horas

luzes
Entrada

Área da
exposição

HSH Arena/
fazendo gol

Exposições
especiais

Michel/
soprador de torre

já funcionando
aprox. 1.150 mq

comprimento dos trilhos

computadores
Técnica e
oficina

após completado
mais que 1.800 mq

tempo construção

www.blue-label.de

auto-serviço

Situação atual: Setembro 2008

Aliás:
Cinema 1

Cinema 2/
sala de
conferências

2. andar

Os botões para apertar e iniciar
uma ação foram desenvolvidos por
nós após inúmeras e exaustivas
pesquisas. Nosso grupo de colaboradores luta sempre contra falhas
de funcionamento, mas sempre se
esforça para solucionar problemas
com a maior brevidade possível.
Contamos com a sua compreensão
se por acaso algum botão excepcionalmente não responder ao toque.

Áustria/
bondes

Feira/
roda gigante

Suécia/balão
meteorológico

Miami/
Seaworld

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

Visão geral Miniatur Wunderland

Castello di Montebello
um espetáculo de
castelo medieval

A parte „Suíça“ estende-se do terceiro andar
(Tessin) até o quarto
andar (Graubuenden)
com o Matterhorn de
5.982 mm de altura
no centro.

Knuffingen

Monumento de fantasia
Fundação do Conde de
Loewenstein

Estação de trem
de Knuffingen
não é copia

DJ-Bobo palco
mais que 20.000
miniaturas de
pessoas na platéia

Corpo de bombeiros
de Knuffingen
com muitas saídas
dos bombeiros

Feira grande
aprox. 30.000 luzes

Palacio Loewenstein
construção imaginária
com partes da
estação de trens
de Baden Baden
Schauertalbruecke
liga Knuffingen
com a Áustria

Porta Alpina
Estação de
trem no meio
da montanha

St. Wendelberg
grande trilho caracol
Prisão
presídio do
Miniatur
Wunderland
Matterhorn
6 m de altura

Mina
muitas partes
do edifício de
construção
própria

Hammetschwandlift
o mais alto
teleférico da Europa

As exposições do Miniatur Wunderland nasceram principalmente da
nossa imaginação. Semelhanças com
construções, paisagens e cenários
da vida real são absolutamente intencionais, porém não necessariamente
cópias fieis e exatas.

Téleferico

A Suíça apesar de não ser o trabalho mais recente, é
a parte mais elaborada do Miniatur Wunderland. Para
obter o titulo „a maior construção de estrada – de ferro
miniatura do mundo“ um dos trens tem que ser capaz de
andar sem interrupção da Escandinávia até à Suíça, inclusive superando uma diferença de altitude de até 6 metros.
Levamos um ano e meio para resolver este problema.

Elevado Fluvial

St. Wendel
área de esqui com teleféricos

HSH Nordbank Arena
construído apenas numa escala de
1 para 150 (senão seria grande
demais) 12.500 espectadores
tempo de construção:
mais de 2.000 horas

Hermann
der Cherusker
o original se
encontra na
floresta Teutoburg

10 m

Suíça

Escandinávia

Palacio Egeskov
100 % trabalho
manual

Instalação
de comando
do ICE

Gigantesca ponte do ICE
mais que 12 m em linha reta

Carsystem
até agora único
do mundo nesta
forma

Fábrica de chocolate
com produção de
chocolate

Estação ferroviaria de carga

Hamburgo

Convento
Bad Klosterberg
não é cópia

Estação central ferroviaria
de Hamburgo

Brichur

Holcim fábrica de
cimento e concreto
com numerosos
botões interativos

Harz

Áustria

Próximos projetos:

Aeroporto: Inicio da construção 04/2008
com término previsto no final de 2009
destaque: Tráfego de aviões miniaturas

França:
Itália:
África, Índia, Inglaterra,
Países Baixos e outros:

Começo
Começo
Começo
no meio

da
da
da
de

Koehlbrandbruecke
maior ponte de
Hamburgo
tempo de construção:
ca. 1.000 horas

Storebælt
ponte mais comprida do
Miniatur Wunderland

Farol
domínio da técnica

Hagenbecks Jardim Zoológico
Landungsbruecken
logo à direita à
Speicherstadt

Key West

Euro-Túnel do Miniatur Wunderland
liga Hamburgo aos Estados Unidos

Grand Canyon
com Bryce Canyon
Redwoodtrees
árvores gigantes

Bergvik Havn
Miami

Halfdome
Yosemite parque
nacional/
Estados Unidos

Estados Unidos

Em construção:

Michel
réplica das
plantas originais
da igreja,
construída com
15.000 peças

Mar Báltico-Mar do Norte
30.000 litros de água com
prea-mar e baixa-mar
(4cm de diferencia)

construção fim do 2009
construção inicio de 2011
construção
2012

... mesmo assim ainda tem novidades por vir!

Carsystem
com sistema
de controle
do tráfego

Cape Canaveral
ao lado o
Kennedy Space Center

Comporta
funcionando

Las Vegas
muitas réplicas
de hotéis como
Luxor, Excalibur,
Treasure Island ...

Mount Rushmore

Ponte elevatória
aprox. 5 kg de
metal amarelo
e aço

Kiruna
explosão e transporte
de minério de ferro

Após a sua visita, ficaremos gratos se puderem entrar
no nosso „homepage“ e enviarnos seus comentários. As
suas sugestões, criticas e elogios são sempre bem vindos e alimentam o nosso entusiasmo para produzirmos
um trabalho cada vez melhor.
Igreja Borgund de
madeira
replica detalhada

