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TAINTEDoceanLOVE

Odwiedź nas również

Olbrzymi, animowany banner, mający
cztery na dziesięć metrów i znajdujący
się we Foyer Oceanarium, ukazuje
człowieka z nowej perspektywy:
jako oﬁarę swojej własnej ingerencji
w wody oceaniczne.
Niemieckie Muzeum Morskie we
współpracy z projektem artystycznym
Anny-Katrin Schröder und Olivera Franke
skierowało swoją uwagę na prowadzoną od 2021 roku przez
ONZ: „Dekadę Nauki o Oceanach na rzecz Zrównoważonego
Rozwoju“. W ramach „Dekady“ opracowane zostaną podstawowe zasady zrównoważonej ochrony mórz i oceanów.
Głównym celem tej inicjatywy rozpoczętej przez ONZ jest
ekologiczne korzystanie z zasobów mórz i oceanów w świetle
idei zrównoważonego rozwoju. Podwodny świat nie tylko jest
niezbędny w życiu każdego człowieka, który egzystuje dzięki
niemu i wraz z nim, ale odgrywa również centralną rolę
w przyszłości globalnego kryzysu klimatycznego i różnorodności
gatunków na naszej Planecie. Niemieckie Muzeum Morskie
aktywnie uczestniczy w wielu projektach Dekady.

NATUREUM
z latarnią morską
Darßer Ort

natureum-darss.de/pl
Adres pocztowy
Deutsches Meeresmuseum
Katharinenberg 14 –20
18439 Stralsund, Niemcy

Adres dla odwiedzających

Morze
Bałtyckie

NATUREUM

Darß

Rügen

Stralsund
B 105

B 96
A 20

Tel.:
+49 3831 2650-210
E-Mail: info@meeresmuseum.de
Fundacja Niemieckiego Muzeum Morskiego jest wspierana przez:

OZEANEUM Stralsund
Hafenstraße 11
18439 Stralsund, Niemcy
Tel.:
+49 3831 2650-610
E-Mail: info@ozeaneum.de

Godziny otwarcia
wrzesień – czerwiec
lipiec – sierpień
24 grudnia
31 grudnia

codziennie w godzinach
codziennie w godzinach

Kasy zamykane są godzinę przed
zakończeniem zwiedzania.

9:30 – 18:00
9:30 – 20:00
zamknięte
9:30 – 15:00

Bilety do nabycia tutaj

Ceny biletów wstępu
Dorośli
Ulgowy
Dzieci (4 – 16 lat)
Dzieci (0 – 3 lat)
Dziękujemy naszym sponsorom oraz partnerom:
https://www.deutsches-meeresmuseum.de/freunde-foerderer/partner/
Autorzy zdjęć: Anke Neumeister / Niemieckie Muzeum Morskie, Oliver Franke /
TAINTEDoceanLOVE
Wydrukowano na papierze w 100% pochodzącym z recyklingu
© Deutsches Meeresmuseum, maj 2022 (wydawca zastrzega sobie prawo do zmian)

17,00 €
12,00 €
8,00 €
wstęp wolny

Ra
rodz bat
inny

*

* 1,00 € rabatu na bilet dla dziecka w towarzystwie co najmniej
jednego dorosłego członka rodziny. Ceny zawierają VAT.
Wydawca zastrzega prawo do zmian.
Informacje o bonach podarunkowych, cenach dla grup
i wydarzeniach: ozeaneum.de/pl

Przeżyj niezwykłą podwodną podróż przez morza
północne w Europejskim Muzeum Roku 2010, która
odbywa się w przestrzeni 50-ciu niesamowitych akwariów,
umiejscowionych na naszych wystawach.

Wystawy
Wszechocean - różnorodność życia
w głębinach morskich
Zanurz się w podwodny świat poniżej poziomu morza i odkryj
wodną planetę - Ziemię wraz z jej fascynującą różnorodnością
gatunkową.
Wystawa o Morzu Bałtyckim
Morze rozciągające się przed naszymi drzwiami znajduje się u nas
w centrum zainteresowania: wraz ze szczegółowo przedstawioną
biocenozą, mistrzowsko spreparowanymi zwierzętami i nowoczesnymi witrynami.
Eksploracja i użytkowanie mórz
Podczas wirtualnej podróży podwodnej odkryjesz czeluści dna
morskiego wraz z jego spektakularnymi hydrotermicznymi źródłami
(black smoker). Dowiedz się więcej na temat nowych surowców,
efektu cieplarnianego oraz przełowienia mórz.
1:1 Giganci Mórz
Na tej wystawie zorganizowanej razem z Greenpeace, relaksując
się na wygodnych leżakach, możesz poczuć się jak na dnie morza,
oglądając niesamowite, wiszące modele wielorybów oraz innych
morskich gigantów w oryginalnym rozmiarze.
Wystawa: Ekspedycja polarna w ramach programu MOSAiC
Podziwiaj największą Ekspedycję Arktyczną wszechczasów.
13 wielkoformatowe fotograﬁe dokumentują tę niezwykłą podróż
badawczą dwukadłubowego lodołamacza o nazwie POLARSTERN
(Gwiazda Polarna).

Akwaria
Wycieczka po Bałtyku
Twoja podmorska podróż rozpoczyna się w Stralsundzkim
porcie i prowadzi do Kattegat. Możesz delektować się tu
między innymi widokiem meduz, płaszczek, zająców morskich
oraz srebrnych, błyszczących ławic śledzi.
Wycieczka po Morzu Północnym
oraz Północnym Atlantyku
Przespaceruj się po Morzu Wattowym, przez tunelowe akwarium Helgoland aż po Atlantyk! Na tle imponującego wraku
statku pływają tu w 2,6 milionach litrów wody ławice makreli,
płaszczek oraz rekinów.

Morze dla Dzieci & pingwiny
Dzieci mogą poczuć się u nas jak na prawdziwej plaży,
a nawet wspiąć się na latarnię morską. Na tarasie widokowym
żyją Pingwiny Humboldta, które można obserwować na ich
skałach lęgowych, na lądzie oraz pod wodą.

