... att lämna alla ryggsäckar och väskor i garderoben eller lägga dom i förvaringsboxarna.
Dessa finns i 4 etage vid toaletterna eller i 3 etage vid biograferna.
... att inte röka. Undantag från rökförbud, är dom markerade rökzonerna i restaurangen.
... att inte ta med mat eller dricka till modelljärnvägsanläggningen i etage 4 och 5.
... att INTE röra tåg, bilar, landskap eller anläggningarna. Bara se, men inte röra!
... att fotografera eller ta så många videoinspelningar som ni vill, eftersom det varken är
foto eller filmförbud. Snarare är det önskat och dessutom GRATIS.

Flygplatsen

Knuffingen

Miniatur Wunderland
Guide

Er vägvisare genom
Miniatur Wunderland:

Vi ber alla besökare ...

Nödutgång
Trappa mellan 3. och 4. och
mellan 4. och 5. etage
Hiss till 3., 4. och 5. etage
Trappa ingång och utgång
Hiss ingång och utgång
Mötesplats för visningar
Lockers

Schweiz

Vårt Wunderland
Det är en stor glädje för oss att få önska Er välkomna hit till oss
i Wunderland. För att bättre och enklare finna fram i ett stadigt
växande Wunderland har vi gjort denna guide/karta. Det har gått
åt mer än 500.000 arbetstimmar, för att göra Wunderland till
vad det är i dag.

DET FINNS MYCKET ATT SE I

Damtoalett

Harz

Herrtoalett
Handikapptoalett

Miniatur Wunderland har blivit verklighet i huvudsak genom
fantasins försorg.

Barntoalett/Skötrum

Hamburg

Kortaste väg till modelljärnvägen

TÅGLEDNING
Österrike

5. Etage
Skandinavia

Lokverkstad

Modellbygge
och verkstad

Amerika
WC

Som förebilder har vi i första hand valt att koncentrera oss på
Tyskland, därefter Österrike, Schweiz, Amerika och Skandinavia.
Detta har också blivit förverkligat i modell. Vårt mål har varit och
är, att besökarna skall finna det som är typiska kännetecknen
för varje region. De flesta byggprojekt har tillkommit genom
våra medarbetares kreativit. I den tyska och amerikanska delen
är alla sevärdheter gjorda in i minsta detalj. Bara byggnationen
av de 7 mest kända sevärdheterna i Hamburg, HSH Nordbank
Stadion, Landungsbrücke, Michel, Köhlbrandbron, Speicherstadt,
Herbertstraße och Hagenbecks Djurpark har tagit över 8.000
timmar.
Några Fakta
Vi har byggt på vårt livsverk sedan december 2000. Tills vidare är
det fram till 2014 planlagt att bygga vidare på 4 nya teman. De
aktuella uppgifterna kan läsas här under:

Schweiz
Kafeteria med

För upptäcksresande:
Startknapp
Kassa
Barnkafé
och lekplats

4. Etage

Butik
Butikskassa
och garderob

TILL TÅGEN

Väntrum

Lycka till med upptäckterna!

Utgång

Teknisk
verkstad

Ingång

Utställningsrum
Specialutställningar

Biograf 1

Biograf 2 och
Seminariumrum

3. Etage

På anläggningen finns över 100 aktiviteter/rörelser som aktiveras av den
besökande med de ovanför avbildade
tryckknapparna. Blinkar lampan är
aktiviteten i funktion, lyser den röd är
den ur funktion, lyser den grönt kan
den startas.
Ni finner tryckknapparna vid räcket.

HSH Stadion/
Skott i mål

Michel/
Hornblåsare

Efter färdigställandet
Över 1.800 m2
10 teman/land
Ca 20.000 m
Över 1.300
Över 15.000
14,51 m
1.900
4.000
64
Över 500.000
300.000
330.000
Över 800.000 timer

Aktuella data
Ca 1.150 m2
7 teman/land
12.000 m
890
14.100
14,51 m
1.200
2.500
40
295.000
200.000
215.000
558.000 timer

Stand: September 2008

För övrigt:
Nästan alla aktiviteter och rörelser
startas med hjälp av tryckknappar.
Dessa är avancerade och utvecklad
i egen regi efter ett mycket mödosamt utvecklingsarbete. Miniatur
Wunderland-teamet kämpar var
enda kväll efter stängning för att
rätta till alla fel och brister som
kan förekomma. Vi ber er därför ha
förståelse för, om någon attraktion
ändå inte skulle fungera vid varje
tidpunkt.

Modellareal
Temavärden
Skenlängd
Tåg
Vagnar
Längsta tåg
Signaler
Växlar
Datorer
Ljus
Figurer
Träd
Använd byggtid

www.blue-label.de

självbetjäning

Österrike/
Hisstolar

Stadsfest/
Wienerhjul

Sverige/
Väderballong

Miami/
Seaworld

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

Överblick över Miniatur Wunderland

Knuffingen

Castello di Montebello
Borg med medltidsfest

Centralstation
Knuffingen
Utan verklighetsförebild

DJ-Bobo's scen
Med över 20.000
åskådare

Den Schweiziska delen
sträcker
sig
över
2 etage från Tessin
i söder, mot Italien i
4 etage och in i 5 etage
med Graubünden och
den 5.982 m höga
Matterhorn som mittpunkt.

Fantasi minnesmärke
Stiftelsen Greven av
Löwenstein

Harz

Schauertalbron
Förbinder stationen
Knuffingen med
Österrike

Holcim Cement
och Betongfabrik
Med många rörliga
delar som kan
startas med
tryckknappar

Slottet Löwenstein
Fantasibyggnad
med byggnadsdelar
från stationen
Baden Baden

St. Wendelberg
Stor vändcirkel
Fängelse
Wunderländer
Arrest

Matterhorn
6 m högt

Schweiz
Hammetschwandlift
Den högsta friluftshissen i Europa

Schweiz är inte bara yngst, utan också en av de mest
omfattande modellerna i Miniatur Wunderland. För att
vi skulle kunna kalla oss „Den största modelljärnvägen i
världen“ var vi tvungna att kunna köra tåg från Skandinavia
och hela vägen ner till Schweiz. För att få till detta använde
vi hela 11⁄2 år på att planlägga banterasseringen så att
tågen skulle övervinna den stora höjdskillnaden på 6 meter.
(Motsvarar en verklig höjdskillnad på hela 522.)

Funiculare

Landwasserviadukt

Stora ICE Bron
Över 12 m lång

Michel
Modellen är
byggd efter
originalritningar
med 15.000
separata delar

Stor stadsfest
Ca 30.000 ljus

Bergverk/Gruva
Med många
självbyggda
byggdelar

Staty av Hermann
der Cherusker
Originalet finns i
Teutoburger Skog

Alla modellteman i Miniatur Wunderland kommer för det mesta ur vår
egen fantasi. Likheterna med de äkta
byggnaderna, de olika områdena och
scenerna med äkta liv, gör att det
hela ser verklighetstroget ut. Detta
utan att ställa krav på exakt modelltrogenhet eller fullständiga skalamodeller.

Österrike

St. Wendel
Skidområde med skidliftar

Slottet Egeskov
100 % handarbete

10 m

Det aktuella byggavsnittet:

Nästa byggstart:

Flygplatsen:

Frankrike:
Italien:
Afrika, Indien, Storbritanien,
Nederländerna m.m:

Byggstart 04/2008
Färdigställande i slutet av 2009
Höjdpunkt: Modellflygtrafik

Östersjön
30.000 liter vatten,
med 4 cm
tidvattenskillnad,
vid ebb och flod

ICE Verkstad

Huvudbrandstation
Knuffingen
Startpunkten för
många brandutryckningar

HSH Nordbank Fotbollstadion
Byggd i skala 1:150 eftersom
den annars skulle ha tagit för
stor plats. 12.500 åskådare,
byggtid över 2.000 timmar

Key West

Grand Canyon
Med Bryce Canyon
Redwoodträd
Jätteträd från
Amerika

Halfdome
Yosemite
Nationalpark USA

Amerika

Köhlbrandbron
Hamburgs
största bro
Byggtid ca
1.000 timmar

Stora Bält
Den största bron på
Miniatur Wunderland

Fyrljus
Teknikdominerat

Hagenbecks Djurpark
Landungsbrücke
Alldeles till höger
finns Speicherstadt

Brichur
Porta Alpina
Station inne i
berg

Skandinavia

Hamburg Huvudstation

Bilsystem
Den enda i
världen av
sitt slag

Chokladfabrik
Med chokladproduktion

Rangerbangård

Hamburg

Kloster Bad Klosterberg
Utan verklighetsförebild

Körande bilder
Med
trafikledning

Wunderland Eurotunnel
Förbinder Hamburg med Amerika

Bergvik Havn
Miami

Cape Canaveral
Vid sidan
Kennedy Space Center

Fungerande
sluss

Las Vegas
Många modeller
av hotell, t.ex.
Luxor, Excalibur,
Treasure Island

Mount Rushmore

Klaffbro
Ca 5 kg mässing
och ståldelar

Kiruna
Sprängning och
malmtransport

Väl hemkommen efter avslutat besök hos oss, skulle det
i slutet av 2009
i början av 2011

glädja oss mycket om ni ville göra ett besök på våra hem-

är planlagd till mitten av 2012

alltid öppna för synpunkter såväl positiva som negativa.

... men det är inte slut i och med detta.

sida och där, i vår gästbok, ge era kommentarer. Vi är

Borgund Stavkyrka
Detaljtrogen modell

