
 

 
 

 

DANMARKS AKVARIUM 

Jacob Fortlingsvej 1 

2770 Kastrup 

T 

M 

E 

W 

+45 44 22 22 44 

+45 30 11 88 77 

mbt@akvarium.dk 

www.denblaaplanet.dk 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSEMEDDELELSE 

København, den 11. juli 2013 

 

 

Den Blå Planet er Sveriges Akvarium 
 

Svenskerne har taget Den Blå Planet til sig på rekordtid, og udgør nu 15 

procent af gæsterne. Det er et hop fra kun 2 procent på det tidligere 

Danmarks Akvarium i Charlottenlund. 

 

Den Blå Planet har kun været åbent i fire måneder, men har på kort tid etableret 

sig som et af svenskernes foretrukne udflugtssteder i København. En netop 

gennemført stikprøve* viser, at 15 procent af gæsterne er fra Sverige.  

 

”Vi elsker vores svenske gæster, og vi er utroligt glade for, at så mange vælger at 

besøge Den Blå Planet. Gamle og veletablerede attraktioner i København ligger 

måske nogle procentpoint højere, når det gælder svenske gæster, men vi henrykte 

over, at svenskerne har taget Den Blå Planet til sig så hurtigt. Det lover godt for 

fremtiden,” siger Mette Broksø Thygesen, kommerciel direktør, Den Blå Planet.   

 

Til sammenligning var kun 2 procent af gæsterne på det tidligere Danmarks 

Akvarium svenske. 

 

”Svenske gæster var nærmest en sjældenhed på det tidligere Danmarks Akvarium, 

men i dag opfatter vi også Den Blå Planet som Sveriges Akvarium. Der er ikke 

andre akvarier på Den Blå Planets niveau i hele Øresunds-regionen, vi formidler på 

svensk og vi har fordelagtige tilbud specielt til vore svenske gæster,” siger Mette 

Broksø Thygesen. 

 

Arkitektur i verdensklasse, spektakulære dyr og masser af oplevelser er en del af 

forklaringen bag Den Blå Planets tiltrækningskraft. Det samme er beliggenheden. 

Den Blå Planet ligger i et trafikalt smørhul i Kastrup Havn, tæt ved Øresundsbroen, 

og det gør det let for svenskere at besøge det nye Danmarks Akvarium.  

 

Er man bosiddende i Sverige, og har bropas til Øresundsbroen, kan man få 20 

procents rabat på indgangsbilletter til Den Blå Planet. Indtil den 21. juli kan bropas-

abonnenterne også få 20 procents rabat på køb af Blåt Kort (årskort). Tilbuddet 

benyttes ved at fremvise en rabatkupon fra Øresundsbroen. 

 

* Stikprøven blev udført hver dag over en uge, to timer dagligt, hvor svenske gæster blev talt 

og holdt op mod det samlede gæsteantal i samme periode.  

 

¤¤¤ 

 

Åbningstider: Åben alle dage. 

Åbningstider i juli: 

Blå Mandag og fredag: 10 – 21  

Tirsdag - torsdag og weekend: 10 – 18 

Priser: 

 

Indgang Pris Online køb Gruppe (min 15 personer) 

Voksen DKK 160 DKK 144 DKK 144 (per person) 

Barn (0-2 år) Gratis Gratis Gratis 

Barn (3-11 år) DKK 95 DKK 85 DKK 85 (per person) 
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Rabat til 21. juli for bropas-abonnenter, bosidende i Sverige: 

 

 

 

 

 

 

For yderligere information 

 

Mette Broksø Thygesen 

Kommerciel direktør, Den Blå Planet 

M: + 45 30 11 88 77  

E: mbt@denblaaplanet.dk 

 

 

Om Den Blå Planet 

Den Blå Planet er Nordeuropas største og mest moderne akvarium. Akvariet forventes 

at få 700.000 gæster årligt og at placere sig i top fem over Danmarks bedst besøgte 

attraktioner. I alt 20.000 fisk og andre havdyr boltrer sig i 53 akvarier og anlæg med i 

alt syv millioner liter vand. Hovedbidragsydere bag byggeriet: Realdania, Knud 

Højgaards Fond, Tårnby Kommune, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. 

Arkitekt og totalrådgiver: 3XN A/S. Læs mere på www.denblaaplanet.dk 

Blåt Kort (årskort) Pris Normalpris 

Voksen DKK 340 DKK 425 

Barn (3-11 år) DKK 220 DKK 275 

Pensionist DKK 280 DKK 350 

mailto:mbt@denblaaplanet.dk
http://www.denblaaplanet.dk/

