
Nederlands
オランダ語

Gids voor Tempozan Harbor Vi l lage

Nieuwe tram

01-2023

/
Opmerkingen:
* Het is onderhevig aan wijzigingen per seizoen.
* Het aquarium is op bepaalde data in januari gesloten (2 dagen).

10:00 - 20:00 uur (Laatste toegang om 19:00 uur)Openingstijden
aquarium

Toegangsprijs /

Opmerkingen:
* Voor reserveringen en vragen over groepsbezoek, kunt u onze 

registratiebalie voor groepsbezoek bellen op 06-6576-5533.

Volwassene (16 jaar en ouder of middelbare scholier) 2.700 yen
Kind (basis- en middelbare scholier)　　　　　1.400 yen
Kind (kleuterschool, 3 jaar en ouder)   　　　　　700 yen

TOEGANGSKAART
Osaka Airport Hotarugaike Bampaku-kinen-koen

Senrichuo

Shin-Osaka

Osaka

Umeda

Tennoji
Shin-Imamiya

<Met de trein> ◎
◎
◎

<Vanaf het vliegveld>◎

◎

<Met de stadsbus> ◎

Ongeveer 30 minuten vanaf Osaka (Umeda)
Ongeveer 30 minuten vanaf Namba (Shinsaibashi)
Ongeveer 5 minuten lopen vanaf Osakako-station op de Osaka City Chuo-metrolijn

Vanaf Kansai International Airport: Ongeveer 65 minuten met de trein
/60 minuten met de non-stop limousinebus
Vanaf Osaka Airport: Ongeveer 60 minuten met de trein

Ongeveer 40 minuten vanaf Osaka (Umeda) Grenzend aan de halte
“Tempozan Harbor Village”

Bentencho
Halte Tempozan
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Universal
City

Sakurajima

Minatogawa

Kansai International Airport

Suminoekoen

Legenda

Ongeveer 90 minuten naar Kansai International Airport

Ongeveer 16-45 minuten naar Universal Studios Japan®

Ongeveer 30 minuten naar Shinsaibashi

Ongeveer 30 minuten naar Osaka Castle (Morinomiya Station)

Ongeveer 40 minuten naar Harukas (Tennoji Station)

KAIYUKAN

Informatie over hoofdingang

● Alle hierboven vermelde toegangsprijzen zijn inclusief belasting. ● U mag niet roken, eten, drinken 
of andere handelingen uitvoeren die overlast kunnen veroorzaken voor andere bezoekers. ● Neem 
geen gevaarlijke materialen of andere voorwerpen mee die specifiek door het aquarium zijn verboden. 
● Bij bepaalde aquariums mogen geen foto's of video’s worden gemaakt. Houd u aan deze regel bij 
tanks waar dit staat aangegeven. ● De inhoud van deze brochure kan zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.
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LEGOLAND® Discovery Center Osaka
Ervaar de wereld van LEGO Bricks met 
een enorme selectie van de 
bouwsteentjes zelf en spannende 
attracties!

Naniwa Kuishinbo Yokocho
Traditioneel winkel- en amusements-
gebied van Osaka rond 1965 - een 
themapark voor etenswaren met 
gerenommeerde merkwinkels die 
gastronomische lekkernijen serveren.

Marktplein van Tempozan

https://www.kaiyukan.com/thv/marketplace/
Kantooruren 11:00 - 20:00 uur.
(Onder voorbehoud van wijzigingen naar gelang het
seizoen of de winkels)

Bezoek souvenir- en merchandisewinkels, 
restaurants, “Naniwa Kuishinbo Yokocho” en 
diverse andere charmante etablissementen.

Tempozan Harbor Village

Ticketloket
bij toegangspoort

Zeemeerminstandbeeld

KAIYUKAN
West Pier

Hotel Seagull
Tempozan Osaka

Informatie Telefooncel Eerste hulp

Wachtpost

Toilet

Borstvoedingsruimte

AED

Roltrap

Lift

Kluisje met
muntslot

Rolstoeltoegankelijk
toilet
GELDAUTOMAAT
11:00 - 21:00 uur

Instapzone “Santa Maria”
Entreegebouw

TEL. 06-6573-6010

MarinebrugMarinebrugMarinebrug

KAIYUKANKAIYUKANKAIYUKAN
Instapzone voor
shuttleboot
“Captain Line”

Instapzone voor
shuttleboot
“Captain Line”

Instapzone voor
shuttleboot
“Captain Line”
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Haven van
Universal City

Werf van
Tempozan

Marktplein van Tempozan
(Naniwa Kuishinbo Yokocho)

Instapzone voor
reuzenrad van
Tempozan

Instapzone voor
reuzenrad van
Tempozan

Instapzone voor
reuzenrad van
Tempozan

Evenementenplein

Fonteinplein

Naar
metrostation
Osakako

Ticketloket Groepsbezoekregistratie KAIYUKAN-hal

KAIYUKAN-museumwinkel

Bushalte (naar Osaka-station en Namba)

Parkeren voor touringcars Tijdelijke parkeerplaats voor shuttlebus

Bushalte (naar Kansai International Airport)

Een van de grootste reuzenraderen ter wereld. 
Op heldere dagen kunt u genieten van het 
panoramisch uitzicht dat zich uitstrekt van 
Osaka City tot Akashi Kaikyo Bridge en Kansai 
International Airport.

Reuzenrad van Tempozan

http://www.senyo.co.jp/tempozan/

Geniet van een cruise rond de Osaka Bay
(45 minuten)

Zeilschip “Santa Maria”
voor rondleidingen

https://suijo-bus.osaka/english/santamaria/

Universal Studios Japan™ Associate Hotel
Hotel Seagull Tempozan Osaka

https://www.hotelseagull.co.jp/

Shuttle van de KAIYUKAN West Pier naar de haven van 
Universal City (10 minuten)

Shuttleboot “Captain Line”

http://www.mmjp.or.jp/Capt-Line/
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Korte wandeling naar
Universal Studios Japan®

1



Het leidende principe van Kaiyukan is gebaseerd op de theorie “De Gaia-hypothese” 

van de Britse wetenschapper James Lovelock, die stelt dat “alle organismen en hun 

anorganische omgeving op aarde nauw geïntegreerd zijn om één zelfregulerend 

complex systeem te vormen”. De Ring van Vuur is de vulkaanriem rond de Stille 

Oceaan. Deze overlapt de “Kringloop van het leven” met zijn hoge dichtheid aan 

biodiversiteit. Met de concepten die door deze twee “Ringen” worden voorgesteld, 

herschept Kaiyukan de natuurlijke omgeving rond de Stille Oceaan zo getrouw 

mogelijk. We hopen oprecht dat alle bezoekers de kostbaarheid, het wonder van het 

leven en het belang van de natuur om ons heen voelen en met nieuwe ogen 

bekijken.

Groot Barrièrerif
De koraalriffen worden “de bakermat van de oceaan” genoemd. 
De tijd vliegt wanneer u van de schoonheid van de natuur geniet!

Stille Oceaan
De Stille Oceaan is de grootste oceaan op 
aarde. De enorme walvishaai en andere 
zeedieren zwemmen traag en vreedzaam 
in de uitgestrekte onderwaterwereld.

Seto-binnenzee
De Seto-binnenzee ligt in het westen 
van Japan. Laten we eens zoeken 
naar gewone octopussen die achter 
rotsen liggen te rusten of bastaardhei-
lbots die doodstil op de zeebodem 
liggen.

Het hier tentoongestelde onderwater-
leven varieert per seizoen (bijvoor-
beeld reuzenrifinktvis). Aanbevolen 
door onze verzorgers.

Seizoensgebonden
tentoonstelling

Reuzenspinkrab, reuzenzeepissebed en meer.

Japanse ansjovis en meer.

Gestreepte meskaak, rode zeebrasem,
langoesten en meer.

Walvishaai, geschulpte hamerhaai, napoleonvis, en meer.

Vlindervis- en monniksvissoorten en meer.

Karetschildpad, caprodon longimanus en meer.

Kust van Chili
De reuzenschool van Japanse 
ansjovis komt op u af als een vloeiend, 
zilveren gordijn; een waar kunstwerk 
gemaakt door moeder natuur.

Straat Cook
Karetschildpadden zwemmen op 
prachtige wijze met hun voorvinnen 
die de vorm van peddels hebben. 
Behalve wanneer nestelende 
vrouwtjes zich op een zandstrand 
begeven om hun eieren te leggen, 
blijven ze onder het wateroppervlak.

Japantrog
Hier vindt u de reuzenspinkrab, die de 
grootste krab ter wereld is, en andere 
mysterieuze levensvormen uit de 
diepzee.

Opmerking: De tentoongestelde zeedieren kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wat KAIYUKAN waardevol vindt.

Zeedieren van KAIYUKAN

Aquapoort
De tunnelvormige tank geeft u het gevoel 
letterlijk onderwater te lopen.

Japans bos

Aleoetische eilanden
De aleoetische keten ligt in een bitter harde en bevroren omgeving. Het 
omringende oceaanwater is echter zeer rijk aan voedingsstoffen. Dit is de habitat 
van talloze vissoorten, de kuifpapegaaiduiker en andere taaie vogels.

Monterey Bay
Ontdek het leven van Californische zeeleeuwen en 
gewone zeehonden op het land en onder water.

Het Japanse bos is in alle seizoenen een lust voor het 
oog.

Golf van Panama
Ringstaartcoatis klimmen behendig in 
de bomen, terwijl vissoorten uit 
Panama in het Panamese water 
zwemmen.

Regenwoud van Ecuador

Pinguïns zwemmen alsof ze door het water van de 
zuidkant van de aarde vliegen.

Antarctica

Adéliepinguïn, koningspinguïn en meer.

Pirarucu, capybara en meer.

Gewone zeehond en Californische zeeleeuw.

De kuifpapegaaiduiker en meer

Aziatische otter met kleine klauwen, Japanse reuzensalamander en meer.

Rhinoptera bonasus, siganus unimaculatus en meer.

Ringstaartcoati, egelvissen en meer.

Pacifische witte dolfijn

In het water van het regenwoud leeft 
de Pirarucu, de grootste zoetwatervis 
ter wereld, en de Capybara, het 
grootste knaagdier ter wereld, en 
andere diverse dier- en plantsoorten.

Tasmanzee
Pacifische witte dolfijnen, uitstekende springers uit de 
Tasmanzee, zwemmen snel door het water.
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Aquariumgids

Speciale tentoonstelling
Falklandeilanden (Malvinas)
Noordpoolgebied (oceaanoppervlak)
Noordpoolgebied (onder water)
Kwallen
Japantrog
Straat Cook
Kust van Chili
Seizoensgebonden tentoonstelling
Seto-binnenzee
Stille Oceaan
Groot Barrièrerif
Tasmanzee
Antarctica
Regenwoud van Ecuador
Golf van Panama
Monterey Bay
Aleoetische eilanden
Japans bos
Aquapoort

Audiogids
Laat u volledig 
onderdompelen in de 
wondere wereld van de 
dieren die u hier kan 
bezichtigen. Kom meer 
te weten over de 
ecosystemen en ontdek 
andere leuke weetjes. 
Voor meer info kunt u 
terecht aan onze 
servicebalie.
Er worden extra kosten 
aangerekend

Entreegebouw

Entreegebouw Roltrap naar het “Nieuwe kwallengebied” (3F)

Instapzone voor zeilschip
“Santa Maria” voor rondleidingen

Starbucks

Officiële museumwinkel

Officiële winkel
Ga op de foto met een
walvishaai

• Rentree
• Fotoverkoop (walvishaai)
• Jaarpassen
• Inchecken van kinderwagens

Groepsbezoekregistratie

KAIYUKAN-hal

Entreegebouw

Ticketloket Toegangspoort
van aquarium

Uitgang

ServicebalieAquapoort

Ingang

Let erop dat u op weg naar 
buiten een handstempel krijgt, 
zodat u het aquarium dezelfde 
dag weer kunt betreden.

Lift

BorstvoedingsruimteKluisje
met muntslot

TelefooncelInformatie Museumwinkel

Eerste hulp Toilet

Roltrap naar het
“Japanse bos”
(8F)

Ruimte
voor speciale
tentoonstelling

Coffeeshop
“Zeemeermin”

4F

3F

2F

7F

6F

5F

4F

8F

Nieuw kwallengebied 
Een van de meest gerenommeerde collecties kwallen 
in het hele land. Bezoekers zullen gecharmeerd zijn 
van hun magische schoonheid.

Kijk omhoog naar het ijs aan het plafond en 
de ringelrobs die u vanuit de koepeltank 
boven u toe lachen. Voel de ijskoude 
Arctische wateren terwijl u de ringelrobs 
ruikt en hoor ze zwemmen tussen het ijs met 
hun zwemvliezen.

Noordpoolgebied
Beleef het ijzige noordelijke gebied

Hoor en ruik de Rockhopper-pinguïns die hier 
in hun nagebootste leefgebied leven. Laat u 
verrassen door de pinguïns die snel in het 
water zwemmen of op de rotsen rondsprin-
gen, zo dichtbij dat u ze bijna kunt aanraken.

Falklandeilanden (Malvinas)
Horen, ruiken en verwonderen

Oorkwallen, bruine kwallen en meer.


