
Guide fo r  Tempozan havne landsby

Norsk
ノルウェー語

Ny trikk

01 2023

/
Merknader:
* Dette endres iht. sesong.
* Akvariet er stengt på noen datoer i januar (til sammen 2 dager).

10.00 ~ 20.00 (Siste inngang 19.00)Åpningstider 
for akvariet

Priser /

Merknader:
* For reservasjoner og spørsmål om gruppebesøk, ring vårt telefonnummer 

for registrering av gruppebesøk på 06-6576-5533.

Voksen (16 år og eldre og high school-elever)  2.700 yen
Barn (elementary- og junior high school-elever) 1.400 yen
Barnehagebarn (3 år og oppover)  　　　　　  700 yen

Kart
Osaka flyplass Hotarugaike Bampaku-kinen-koen

Senrichuo

Shin-Osaka

Osaka

Umeda

Tennoji
Shin-Imamiya

<Med tog>◎
◎
◎

<Fra flyplassen>◎

◎

<Med bybuss>◎

Ca. 30 min. fra Osaka (Umeda)
Ca. 30 min. fra Namba (Shinsaibashi)
Ca. 5 min. å gå fra «Osakako» stasjon på Osaka City Subways Chuo-linje

Fra Kansai internasjonale flyplass: Ca. 65 min. med tog / 60 min.
med direkte limousinbuss
Fra Osaka flyplass: Ca. 60 min. med tog

Ca. 40 min. fra Osaka (Umeda), i nærheten av holdeplassen
«Tempozan Harbor Village» (Tempozan havnelandsby)

Bentencho

Utgang fra
Tempozan

Inngang til
Universal City

KAIYUKANs vestbrygge

KAIYUKAN

Cosmo Square
Osakako

Nakamozu

Honmachi

Kujo

Namba

Nishikujo

Yodoyabashi

Til Kadomashi

JR Kyoto-linjen

Hanshin motorvei,
linjen langs Osaka bukta

Subway Midosuji- og
Kitakyu-linjen

Senboku
ekspresstog

Subway Chuo-linjen
Keihan-linjen
Nankai-linjen
Hankyu-linjen

Shintetsu-linjen
Hanshin-linjen

Kintetsu-linjen
Kobe ekspresstog

Osaka enskinnet
jernbanelinje

JR-linje

Shinkansen høyhastighetstog

JR Kobe-linjen

Hanshin motorvei, ruten langs
stranden i bukta

JR Yumesaki-linjen

H
anshin m

otorvei, ruten langs
stranden i bukta

Til Kyoto

Til Kyoto

JR vendesløyfe

Til Ikoma

(Gakken Nara Tomigaoka stasjon)(Gakken Nara Tomigaoka stasjon)(Gakken Nara Tomigaoka stasjon)

Til Nara

Kobe-Sannomiya

Sannomiya

Motomachi Amagasaki

Universal
City

Sakurajima

Minatogawa

Kansai internasjonale flyplass

Suminoekoen

Forklaring

Ca. 90 minutter til Kansai internasjonale flyplass

Ca. 16-45 minutter til Universal Studios Japan®

Ca. 30 minutter til Shinsaibashi

Ca. 30 minutter til Osaka-slottet (Morinomiya stasjon)

Ca. 40 minutter til Harukas (Tennoji stasjon)

KAIYUKAN

Informasjon ved hovedinngangen

● Alle inngangsbillettpriser oppført over inkl. mva. ● Det er ikke tillatt å røyke, spise, drikke eller annet 
som kan plage andre gjester. ● Det er ikke tillatt å ta med farlige materialer eller andre artikler som er 
forbudt av akvariet, inn i lokalene. ● Ved noen akvariumtanker er det forbudt å ta bilder eller videoer. 
Dette skal overholdes der hvor tilsvarende skilter er plassert. ● Innholdet i denne brosjyren kan bli 
endret uten forvarsel.
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LEGOLAND® oppdagelsessenter Osaka
Opplev en verden av LEGO-klosser 
med en kombinasjon av et massivt 
utvalg byggeklosser og spennende 
attraksjoner!

Naniwa Kuishinbo Yokocho
Gjenskaping av det tradisjonelle 
shopping- og underholdningsområdet i 
Osaka i 1965 – en temapark for mat 
sammen med veletablerte merkebutikker 
som serverer lekre delikatesser.

Tempozan markedsplass

https://www.kaiyukan.com/thv/marketplace/
Åpningstider 11.00 ~ 20.00
(Kan endres iht. sesong eller butikker)

Kos deg med besøk i suvenirbutikker og 
andre butikker, restauranter,
«Naniwa Kuishinbo Yokocho» og flere andre 
sjarmerende etablissementer.

Tempozan havnelandsby

Billettluke ved
inngangen

Havfruestatue

KAIYUKANs
vestbrygge

Hotell Seagull
Tempozan Osaka

Informasjon Telefonautomat Førstehjelp

Vaktstasjon

Toalett

Ammerom

Hjertestarter

Rulletrapp

Heis

Oppbevaringsbokser
med myntbetjening

Toaletter for
rullestolbrukere
Minibank
11.00 ~ 21.00

«Santa Maria» ombordstigningsområde
Inngangsbygning

TLF. 06-6573-6010

Bro over sjøenBro over sjøenBro over sjøen

KAIYUKANKAIYUKANKAIYUKAN
Ombordstigningsområde
for skyttelbåten
«Captain Line»

Ombordstigningsområde
for skyttelbåten
«Captain Line»

Ombordstigningsområde
for skyttelbåten
«Captain Line»
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Inngang til
Universal City

Tempozan
kai

Markedsplassen i Tempozan
(Naniwa Kuishinbo Yokocho)

Innstigningsområde
for Tempozans
enorme pariserhjul

Innstigningsområde
for Tempozans
enorme pariserhjul

Innstigningsområde
for Tempozans
enorme pariserhjul

Event-plassen

Fonteneplassen

Til Subway
Osakako
stasjon

Billettluke Registrering av gruppebesøk KAIYUKAN-hallen

KAIYUKAN museumsbutikk

Busstopp (til Osaka stasjon og Namba)

Parkering for turistbuss Korttidsparkering for skyttelbuss

Busstopp (til Kansai internasjonale flyplass)

Et av verdens største pariserhjul. På dager når 
været er bra, kan du se fra Osaka by til Akashi 
Kaikyo-broen og ti l  Kansai internasjonale 
flyplass.

Tempozans enorme pariserhjul

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

Slapp av med en rundtur i Osaka-bukta
(45 minutter)

Sightseeing med seilskipet
«Santa Maria»

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

Hotell tilknyttet Universal Studios Japan™
Hotell Seagull Tempozan Osaka

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

Skyttel fra KAIYUKANs vestbrygge til inngangen til Universal 
City (10 minutter)

Skyttelbåten «Captain Line»

http://www.mmjp.or.jp/Capt-Line/
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Kort spasertur til
Universal Studios Japan®
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Guideprinsippet i Kaiyukan er basert på «Gaia-hypotesen», forfektet av den britiske 

forskeren James Lovelock, som hevder at «alle organismer og deres uorganiske 

omgivelser på jorden er nært integrert for å danne ett enkelt og selvregulerende, 

kompleks sytem». «Ildringen» er vulkanbeltet som omslutter Stillehavet. Den 

overlapper «livssyklusen» med sitt tette artsmangfold. Med konseptet som antydes 

av disse to «ringene», gjenskaper Kaiyukan det naturlige miljøet rundt Stillehavet så 

troverdig som mulig. Vi håper virkelig at alle besøkende føler og reflekterer over hvor 

dyrebart og fantastisk livet er og hvor viktig det er å ta vare på naturen og miljøet 

rundt oss.

Great Barrier Reef
Korallrevene kalles «havets vugge». Tiden går fort når du lar 
deg imponere av naturens utrolige skjønnhet!

Stillehavet
Stillehavet - det største havet i verden. 
Den enorme hvalhaien og andre sjødyr 
svømmer sakte og fredfullt rundt i vannet 
og er med på å skape det endeløse livet i 
verdenshavene.

Seto-sjøen
Seto-sjøen er i Vest-Japan. La oss se 
etter vanlige blekkspruter som hviler 
bak steiner eller japanske flyndrer 
som ligger helt stille på havbunnen.

Livet i havet som vises her, varierer 
fra årstid til årstid (f.eks. storfinnet 
revblekksprut). Anbefalt av 
oppsynsmenn.

Sesongbasert utstilling

Kjempestankelbeinkrabbe, kjempetanglus og mer.

Japanske ansjoser og mer.

Stripete nebbfisk, rød flekkpagell, langust og mer.

Hvalhai, skjellhammerhai, napoleonfisk og mer.

Forskjellige arter av sommerfuglfisker og damselfisker og mer.

Glattkaretter, pink maomao og mer.

Chile-kysten
Den enorme stimen av japanske 
ansjoser nærmer seg som en flytende 
gardin av sølv, et av naturens mange, 
fantastiske kunstverk.

Cook-stredet
Glattkaretter svømmer nydelig med 
frontluffer som er formet som årer. De 
er i vannet hele tiden, med unntak av 
når hunnene sleper seg opp på en 
sandstrand og bygger reir der.

Japangropa
Denne sonen viser kjempestankelbe-
inkrabben, den største krabben i 
verden, og andre mystiske livsformer 
fra dyphavet.

Merknad: Hvilke havdyr som vises,
kan endres uten forvarsel.

Hva KAIYUKAN setter pris på.

Sjødyr i KAIYUKAN

Undervannstunnel
Den tunnelformede tanken får deg til å 
føle deg til å føle at du faktisk går under 
vann.

Japanskogen

Aleutene
Aleutene ligger i et ekstremt barskt og frossent miljø. Havene rundt flommer 
imidlertid over av rike næringsstoffer. Dette miljøet holder utallige fiskearter 
sammen med topplunde og annet rikt fugleliv.

Monterey-bukta
Opplev livet til californiasjøløver og steinkobber 
på land og under vann.

Den japanske skogen er vakker i alle fire årstider.

Panama-gulfen
Søramerikanske nesebjørner klatrer 
elegant rundt i trærne mens fiskearter 
fra Panama svømmer i det 
panamanske vannet.

Regnskogen i Ecuador

Pingviner svømmer som om de flyr i vannet på den sørlige 
delen av jordkloden.

Antarktis

Adeliepingvin, kongepingvin og mer.

Arapaima, flodsvin og mer.

Steinkobbe og californiasjøløve.

Topplunde og mer

Orientalsk kloløs dvergoter, japansk kjempesalamander og mer.

Cownose-skater, kaninfisk og mer.

Søramerikansk nesebjørn, pinnsvinfisker og mer.

Hvitsidet stillehavsdelfin

Vannet i regnskogen viser arapaima, 
den største ferskvannsfisken i verden, 
og flodsvin, den største gnageren i 
verden, samt andre dyrearter og 
planter.

Tasmanhavet
Hvitsidede stillehavsdelfiner, Tasmanhavets utmerkede 
hoppere, skjærer raskt gjennom vannet.



Nytt manetområde 
En av de mest berømte manetsamlingene i landet. De 
besøkende vil bli bergtatt av den magnetiske 
skjønnheten.

Se opp på isen i taket og møt ringseler som 
smiler til deg fra tankhvelvingen over. Føl 
iskalde Arktisk mens du lukter ringselene og 
hører dem svømme rundt blant isflakene 
med luffene sine.

Arktis
Opplev det iskalde nordområdet

Hør og lukt klippehopperpingvinene som 
lever i sitt naturlige miljø som er gjenskapt 
her. La deg forbløffe av pingvinene som 
svømmer raskt rundt i vannet eller hopper 
rundt i klippene rett foran deg.

Falklandsøyene (Malvinas)
Lytt, lukt og la deg forbløffe

Glassmanet, brunmanet og mer.
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Guide for akvariet

Spesialutstilling
Falklandsøyene (Malvinas)
Arktis (havoverflate)
Arktis (undersjøisk)
Maneter
Japangropa
Cook-stredet
Chile-kysten
Sesongbasert utstilling
Seto-sjøen
Stillehavet
Great Barrier Reef
Tasmanhavet
Antarktis
Regnskogen i Ecuador
Panama-gulfen
Monterey-bukta
Aleutene
Japanskogen
Undervannstunnel

Audioguide
Gled deg over 
audiovisuell innsikt i 
undrene, økologien og 
annen spennende 
informasjon om de 
levende skapningene 
du ser her. Mer 
informasjon får du ved 
vår serviceluke.
Det vil bli krevd et gebyr 
for bruk

InngangsbygningInngangsbygning

InngangsbygningInngangsbygning

InngangsbygningInngangsbygning

Rulletrapp som tar deg til det
«Nye manetområdet» (3F)

Ombordstigningsområde
for sightseeing med seilskipet
«Santa Maria»

Starbucks

Offisiell museumsbutikk

Offisiell butikk
Område hvor du
kan ta bilde sammen
med hvalhai

• Ny inngang
• Salg av fotografier (hvalhai)
• Årskort
• Inngang for barnevogner

Registrering
av gruppebesøk

KAIYUKAN-hallen

Billettluke Inngang
til akvarium

Utgang

ServicelukeUndervannstunnel

Inngang

Pass på at du får stemplet 
hånden din på vei ut så du kan 
gå inn i akvariet igjen samme 
dag.

Heis

AmmeromOppbevaringsbokser
med myntbetjening

TelefonautomatInformasjon Museumsbutikk

Førstehjelp Toalett

Rulletrapp
som tar deg til
«Japanskogen»
(8F)

Spesialutstillingsrom

«Mermaid» kaffebar

4F

3F

2F

7F

6F

5F

4F

8F


