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Obs.:
* Tiderna kan ändras beroende på årstid.
* Akvariet är stängt vissa datum i januari (totalt 2 dagar).

10.00 – 20.00 (Sista insläpp kl. 19.00)Öppettider

Inträdesavgift /

Obs.:
För reservationer och frågor om gruppbesök kan du ringa vår kundtjänst för 

gruppbokningar på 06-6576-5533.

Vuxna (över 16 år eller gymnasieelever) 2 700 yen
Barn (grundskoleelever)   　　　 1 400 yen
Småbarn (över 3 år)    700 yen

Karta – Hitta hit
Osakas flygplats Hotarugaike Bampaku-kinen-koen

Senrichuo

Shin-Osaka

Osaka

Umeda

Tennoji
Shin-Imamiya

<Med tåg>◎
◎
◎

<Från flygplatsen>◎

◎

<Med stadsbuss> ◎

Cirka 30 min från Osaka (Umeda)
Cirka 30 min från Namba (Shinsaibashi)
Cirka 5 min promenad från ”Osakako” station på Osakas tunnelbanelinje Chuo

Från Kansais internationella flygplats: Cirka 65 min med tåg / 60 min
med direktbuss
Från Osakas flygplats: Cirka 60 min med tåg

Cirka 40 min från Osaka (Umeda) Bredvid hållplatsen ”Tempozan Harbor Village”
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(Gakken Nara
Tomigaoka station)
(Gakken Nara
Tomigaoka station)
(Gakken Nara
Tomigaoka station)

Till Nara

Kobe-Sannomiya

Sannomiya

Motomachi Amagasaki

Universal
City

Sakurajima

Minatogawa

Kansais internationella flygplats

Suminoekoen

Linjer

Cirka 90 minuter till Kansais internationella flygplats

Cirka 16–45 minuter till Universal Studios Japan®

Cirka 30 minuter till Shinsaibashi

Cirka 30 minuter till Osaka slott (Morinomiya station)

Cirka 40 minuter till Harukas (Tennoji station)

KAIYUKAN

Huvudförbindelser

● Alla inträdesavgifter ovan är inklusive skatt. ● Var vänlig och låt bli att röka, äta, dricka eller göra 
något annat som kan störa de andra gästerna. ● Var vänlig och ta inte in farliga material eller andra 
föremål som akvariet förbjuder på området. ● Det är förbjudet att fotografera eller filma vissa av 
akvarierna. Var vänlig och följ denna regel vid de akvarier där detta står. ● Innehållet i denna broschyr 
kan komma att ändras utan föregående meddelande.
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LEGOLAND® Discovery Center Osaka
Upplev världen av Lego genom en 
kombination av ett enormt utbud av 
byggklossar och roliga attraktioner!

Naniwa Kuishinbo Yokocho
En återskapning av Osakas traditionella 
shopping- och nöjesområde kring 1965 – 
en nöjespark med fokus på mat som 
samlar erkända butiker som serverar 
välsmakande gourmetmat.

Tempozans marknad

https://www.kaiyukan.com/thv/marketplace/
Öppettider 11.00 – 20.00
(Kan ändras efter årstid eller butikerna)

Besök butiker med souvenirer och mycket 
mer,  restauranger,  ” Naniwa Kuishinbo 
Yokocho” och andra charmiga inrättningar.

Tempozan Harbor Village

Biljettdisk vid entrén

Sjöjungfrustaty

KAIYUKANs
västra pir

Hotell Seagul
Tempozan Osaka

Information Telefonautomat Första hjälpen

Vaktrum

Toalett

Skötrum

Hjärtstartare

Rulltrappa

Hiss

Förvaringsskåp
med mynt Handikappstoalett

Bankomat
11.00 – 21.00

Ombordstigningsplats för ”Santa Maria”
Entrébyggnad

TEL. 06-6573-6010

KajbroKajbroKajbro

KAIYUKANKAIYUKANKAIYUKAN
Ombordstigningsplats
för färjan ”Captain Line”
Ombordstigningsplats
för färjan ”Captain Line”
Ombordstigningsplats
för färjan ”Captain Line”
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Universal Citys
hamn

Tempozans
kaj

Tempozans marknad
(Naniwa Kuishinbo Yokocho)

Påstigning till
Tempozans stora
pariserhjul

Påstigning till
Tempozans stora
pariserhjul

Påstigning till
Tempozans stora
pariserhjul

Eventtorg

Fontäntorg

Till Osakako
tunnelbanestation

Biljettdisk Registrering av gruppbesök KAIYUKAN entréhall

KAIYUKAN museibutik

Busshållplats (till Osaka station & Namba)

Bussparkering Tillfällig parkering för transferbuss

Busshållplats (till Kansais internationella flygplats)

Ett av världens största pariserhjul. Under 
molnfria dagar kan du njuta av panoramavyn 
som sträcker sig från Osaka stad till Akashi 
Kaikyo-bron till Kansais internationella flygplats.

Tempozans stora pariserhjul

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

Njut av en tur runt Osakabukten (45 minuter)

Sightseeing med segelbåten
”Santa Maria”

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

Universal Studios Japan™ Associate Hotel
Hotell Seagull Tempozan Osaka

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

Transfer från KAIYUKANs västra pir till Universal Citys hamn 
(10 minuter)

Färjan ”Captain Line”

http://www.mmjp.or.jp/Capt-Line/
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Kort promenad till
Universal Studios Japan®

1



Kaiyukans vägledande princip bygger på den brittiske forskaren James Lovelocks så 

kallade ”Gaiateori”, enligt vilken ”alla organismer och deras oorganiska miljöer på 

jorden är nära integrerade och på så sätt bildar ett enda självreglerande komplext 

system”. ”Eldringen” är det vulkanbälte som omger Stilla havet. Den 

överlappar ”Livsringen”, ett område med mycket hög biologisk mångfald. Med 

hänsyn till de begrepp som dessa två ”Ringar” presenterar återskapar Kaiyukan den 

naturliga miljön kring Stilla havet så verklighetstroget som möjligt. Vi hoppas innerligt 

att alla besökare tar till sig och begrundar hur värdefullt och vackert livet är, och hur 

viktig miljön omkring oss är.

Stora barriärrevet
Korallreven brukar kallas för ”havets vagga”. Visst går tiden fort 
när man tittar på den vackra naturen?

Stilla havet
Stilla havet – världens största hav. Den 
väldiga valhajen och andra marina djur 
simmar lugnt och stilla genom vattnet.

Japanska innanhavet
Japanska innanhavet ligger i västra 
Japan. Låt oss se om vi kan hitta 
bläckfiskarna som vilar sig bakom 
stenarna eller fisken bastard halibut 
som ligger helt still på botten.

Det marinska liv som visas här skiljer 
sig från säsong till säsong (t.ex. för 
bläckfisken sepioteuthis lessoniana). 
Rekommenderas av våra djurskötare.

Säsongsbunden utställning

Stor spindelkrabba, bathynomus med mera.

Japansk ansjovis med mera.

Oplegnathus fasciatus, japansk rödbraxen,
palinuridae med mera.

Valhaj, flerhornig hammarhaj, napoleonfisk med mera.

Arter av fjärilsfisk, damselfish med mera.

Oäkta karettsköldpadda, pink maomao med mera.

Chiles kust
De gigantiska stimmen av japansk 
ansjovis dyker upp som en böljande 
silvergardin – ett sant konstverk 
skapat av Moder Jord själv.

Cooksundet
Oäkta karettsköldpaddor simmar 
elegant med sina framfenor, som är 
formade som paddlar. Förutom när de 
häckande honorna kravlar upp på en 
sandig strand stannar de nedsänkta i 
vattnet.

Japanska graven
I denna zon hittar du spindelkrabbor, 
som är den största krabbarten i 
världen, och andra mystiska 
livsformer som lever djupt nere i 
havet.

Obs.: De marina djur som visas här kan
bytas ut utan föregående meddelande.

Vad KAIYUKAN värderar.

Marina djur i KAIYUKAN
Havstunneln
Detta tunnelformade akvarium får dig 
bokstavligen att känna att du går under 
vattnet.

Japans skog

Aleuterna
Aleuterna ligger i ett mycket strängt och kallt klimat. I det omgivande vattnet finns 
dock ett överflöd av näringsämnen. I detta habitat trivs en lång rad fiskarter, 
liksom tofslunnen och andra härliga fåglar.

Monterey Bay
Upptäck hur de kaliforniska sjölejonen och 
knubbsälarna lever på land och under vatten.

Den japanska skogen är vacker under alla fyra årstider.

Panamabukten
Ringsvansade näsbjörnar klättrar vigt 
och skickligt upp i träden medan 
Panamas fiskarter simmar i vattnet.

Ecuadors regnskog

Pingvinerna ser nästan ut som att de flyger när de simmar 
i vattnet i den södraste delen av världen.

Antarktis

Adéliepingvin, kungspingvin med mera.

Arapaima, kapybara med mera.

Knubbsäl och kaliforniskt sjölejon.

Tofslunne med mera

Asiatisk klolös utter, japansk jättesalamander med mera.

Komulerocka, siganus unimaculatus med mera.

Ringsvansad näsbjörn, brunfläckig igelkottfisk med mera.

Stillahavsvitsiding

I den fuktiga regnskogen hittar vi 
arapaima, världens största 
sötvattensfisk, och kapybara, världens 
största gnagare, samt flera andra djur- 
och växtarter.

Tasmanhavet
Stillahavsvitsidingar – Tasmanhavets otroliga hoppare – 
simmar snabbt genom vattnet.



Nytt manetområde 
En av de högst aktade manetsamlingarna i landet. 
Besökare kommer att charmeras av dessa djurs 
magiska skönhet.

Titta upp på isen i taket och möt vikarnas 
leenden mot dig från det kupolformade akvariet 
ovanför. Upplev det kyliga Arktis medan du 
känner lukten av vikare och hör dem simma 
bland isen med hjälp av sina fenor.

Arktis
Upplev det nordliga isriket

Lyssna på och känn lukten av klipphopparp-
ingvinerna som lever i sitt habitat som 
reproducerats här. Förtrollas av hur snabbt 
pingvinerna simmar i vattnet eller hoppar runt 
på stenarna, rätt framför dina ögon.

Falklandsöarna (Malvinerna)
Lyssna, lukta och förundras

Öronmaneter med mera.
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Akvarieguide

Särskild utställning
Falklandsöarna (Malvinerna)
Arktis (havsytan)
Arktis (under vattnet)
Maneter
Japanska graven
Cooksundet
Chiles kust
Säsongsbunden utställning
Japanska innanhavet
Stilla havet
Stora barriärrevet
Tasmanhavet
Antarktis
Ecuadors regnskog
Panamabukten
Monterey Bay
Aleuterna
Japans skog
Havstunneln

Ljudguide
Njut av sällsynt 
ljudmässig och visuell 
tillgång till miraklen, 
ekologin och andra 
informativa aspekter 
gällande de levande 
varelser som visas här. 
För ytterligare detaljer 
hänvisas till vår 
servicedisk.
En användaravgift 
kommer att debiteras

Entrébyggnad

Entrébyggnad Rulltrappa till
”Nya manetutställningen” (3F)

Ombordstigning för sightseeing
med segelbåten ”Santa Maria”

Starbucks

Officiell museibutik

Officiell butik
Foto med
valhajsstatyer

• Återinträde
• Fotoförsäljning (valhaj)
• Årspass
• Incheckning av barnvagnar

Registrering
av gruppbesök

KAIYUKAN entréhall

Entrébyggnad

Biljettdisk Entré
till akvariet

Utgång

ServicediskHavstunneln

Entré

Se till att du får en stämpel på 
handen på vägen ut om du vill 
komma in i akvariet igen samma 
dag.

Hiss

SkötrumFörvaringsskåp
med mynt

TelefonautomatInformation Museibutik

Första hjälpen Toalett

Rulltrappa till
”Japans skog”
(8F)

Särskilt
utställningsrum

Café
”Mermaid”

4F

3F

2F

7F

6F

5F

4F

8F


