
Audio-

przewodniki

dostępne w języku 

polskim 

Olbrzymy na 

wyciągnięcie ręki  

Wystawa „Giganci Mórz 1:1”, przygotowana przez Niemieckie Muzeum 

Morskie we współpracy z Greenpeace, powstała w celu wzbudzenia za-

interesowania morskimi olbrzymami. Modele ośmiu potężnych oceanicz-

nych gigantów zawieszone są pod sufi tem hali. Pośród prezentowanych 

zwierząt są m.in. 26-metrowy płetwal błękitny i 15-metrowy kaszalot. 

Wnętrze hali skrywa się w głębinowym mroku, rozświetlanym delikatnie 

połyskującym światłem lustra wody, zaś w powietrzu rozbrzmiewają 

śpiewy i nawoływania waleni – tu człowiek na moment przeistacza 

się w małą rybkę, przemierzającą podwodne głębiny. Wystawę warto 

odwiedzić w trakcie odbywającej się dwa razy w ciągu  godziny 

prezentacji multimedialnej, bogatej w zdjęcia, efekty świetlne 

i dźwiękowe.

Spotkanie z Greenpeace

Działacze Greenpeace wielokrotnie w ciągu roku odwiedzają OZEA NEUM, 

aby w ramach cyklicznych wykładów i akcji tematycznych przy bliżyć 

zwiedzającym tematy związane z ochroną środowiska i działal nością 

samej organizacji. Podczas takich spotkań odbywają się wykłady, 

prezentacje fi lmowe, interaktywne zabawy i pogadanki. Dla dzieci 

organizowane są teatrzyki uliczne i zabawy plastyczne. W tym roku akcje 

tematyczne poświęcone są ochronie mórz i oceanów. 

greenpeace.org 

OZEANEUM 
StralsundWe współpracy z

Autorzy zdjęć: Johannes-Maria Schlorke, Antje Dittmann, Bente Stachowske/Greenpeace, 

Romy Kiebel/OZEANEUM, Christian Howe, Uli Kunz

Wydrukowano na papierze, posiadającym certyfi  kat FSC (Forest Stewardship Council).

© Deutsches Meeresmuseum; październik 2018 (wydawca zastrzega sobie prawo do zmian)
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Dojazd
• Liniami autobusowymi numer 1, 6 (całoroczne) i 7 (sezonowa) 

 do przystanku OZEANEUM (rozkład jazdy: vvr-bus.de)

• Wykaz parkingów w pobliżu OZEANEUM (leg.stralsund.de)

• Parkingi dla niepełnosprawnych przy OZEANEUM 

 (na ulicy Neue Badenstrase)

Godziny otwarcia
październik – maj codziennie  09:30 – 18:00

czerwiec – wrzesień codziennie  09:30 – 20:00

24 grudnia   zamknięte

31 grudnia   09:30 – 15:00

Kasy zamykane są godzinę przed zakończeniem zwiedzania.

Ceny biletów wstępu
Dorośli    17,00 €

Ulgowy    12,00 €

Dzieci (4 – 16 lat)   8,00 €

Dzieci (0 – 3 lat)   wstęp wolny

* 1,00 € rabatu na bilet dla dziecka w towarzystwie 

co najmniej jednego dorosłego członka rodziny.

Ceny zawierają VAT. Wydawca zastrzega prawo do zmian. 

Bilet łączony, ważny przez okres 12 miesięcy, upoważniający także 

do wejścia do MEERESMUSEUM (Muzeum Morskiego). Kupując 

bilet przez internet wejście do OZEANEUM bez kolejki!

OZEANEUM Stralsund GmbH
Spółka Fundacji Niemieckiego Muzeum Morskiego

Hafenstraße 11

18439 Stralsund, Niemcy

Tel.: +49 3831 2650-610

E-mail: info@ozeaneum.de

Informacje o bonach podarunkowych,

cenach dla grup i wydarzeniach:

ozeaneum.de/pl

Bilety do nabycia tutaj
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Modernistyczna architektura Oceanarium

Odwiedźcie Państwo Europejskie Muzeum Roku 2010 i przeżyjcie 

unikalną podwodną podróż poprzez pięć szeroko zakrojonych 

wystaw i 50 akwariów poświęconych basenom mórz północnych.

Wszechocean - różnorodność życia w głębinach morskich
Zanurzcie się Państwo w podwodny świat poniżej poziomu morza i odkryjcie 

planetę wody - Ziemię! Wystawa prezentuje różnorodność gatunkową świata 

morskiego oraz niezwykłe zwierzęta, jak rurkopławy, żabnice, mieczogony.

Wskazówka: audioprzewodnik w języku - angielskim

Wystawa Morza Bałtyckiego 
Kto jest największym drapieżnikiem Bałtyku i dlaczego dorsze burczą?

Wystawa tematyczna dotycząca Morza Bałtyckiego o najważniejszym euro-

pejskim zasięgu prezentuje odpowiedzi w postaci realistycznych biotopów 

z fascynującymi eksponatami. Najmniejsze organizmy oceanów przepływają 

nad Państwa głowami w postaci nadnaturalnej wielkości chmury planktonów. 

Wskazówka: zapraszamy do zrobienia zdjęcia Państwa pociechom 

 przy stole z fokami

Akwarium Morza Bałtyckiego
Państwa podmorska podróż rozpoczyna się w stralsundzkim basenie 

portowym, gdzie spotykają się węgorze, fl ądry i krasnopiórki. W kolum -

nowych akwariach, pomiędzy morskimi trawami ukrywają się igliczniowate 

i rożne gatunki krewetek. Nawet chełbia modra i rekinek psi są mieszkańcami 

Bałtyku. 

Wskazówka: zachwyćcie się Państwo basenem z ławicą śledzi

Pingwiny na tarasie widokowym, z którego 

rozciąga się wyjątkowa panorama Stralsundu 

Eksploracja i użytkowanie zasobów morza
Rozszerzcie Państwo swoją wiedzę na temat badań naukowych oceanów,

globalnego ocieplenia i przełowień. Wystawa wizualizuje zasięg współczes-

nych połowów sieciami rybackimi i odpowiada na pytanie dotyczące 

konsumpcji owoców morza.

Wskazówka: proszę nie zapomnieć o zrobieniu pamiątkowego zdjęcia 

 pod kaskiem płetwonurka

Akwarium Morza Północnego  
Akwarystyczny tunel poprowadzi Państwa aż do Otwartego Atlantyku. 

2,6 mln litrów wody zapewniają przestrzeń dla ławic makreli, płaszczek 

i naszego tawrosza piaskowego „Niki“.

Wskazówka: pokaz karmienia w poniedziałki, środy i piątki o godz. 11:00

Morze dla dzieci & Pingwiny Peruwiańskie 
Nowość: Przygodowy plac zabaw z latarnią morską połączony ze zjeżdżalnią 

dla najmłodszych, daję poczucie bycia na plaży. Pingwiny Peruwiańskie 

żyją na tarasie, z widokiem na starówkę Stralsund. Szybkie pływaki można 

obserwować podczas „lotu” pod wodą.

Wskazówka: Pokaz karmienia pingwinów codziennie o godz. 12:00 

1:1 Morscy giganci
Jedyne na świecie! Zapierające dech w piersiach modele o naturalnych 

rozmiarach wielorybów i innych gigantów morskich pływają w morzu na 

wysokości 20 metrów nad Państwa głowami, miedzy innymi 26-cio metrowy 

płetwal błękitny, samica humbaka z jej młodym i oceaniczny samogłów.

Wskazówka: wsłuchajcie się Państwo w fascynujące dźwięki wielorybów

Pokaz

karmienia

pingwinów

o godzinie

12:00

Widok na ekspozycję Morza Bałtyckiego z chmurą planktonu 

w rozmiarze XXL (Cloud of plankton) Czas na zabawę i odpoczynek „ Morze dla dzieci”

Meduza w akwarium: nie oślizgła, lecz fascynująca piękność

Audioprzewodniki 

dostępne w języku 

polskim w wersji 

dla dzieći,  

opowiadane 

przez Jaques´a.

Nowo wyremontowane akwarium, o zawartośći 2,6 mln. litrów wody


