
  

 

 

 
 

 
 

 
PRESSMEDDELANDE  
Köpenhamn, den 11 juli 2013 

 
Den Blå Planet i Köpenhamn är skåningarnas val 
 
Sedan öppnandet av Den Blå Planet på Amager i Köpenhamn har 

akvariet på kort tid etablerat sig som ett utflyktsalternativ för 

skåningar. 15 procent av besökarna har visat sig vara svenskar. Det 

är en kraftig ökning från de två procent som utgjordes av svenskar på 

föregångaren, Danmarks akvarium i Charlottenlund. 

 
Den Blå Planet öppnade för fyra månader sedan, men har snabbt blivit en 

populär destination även för svenskar. Nyligen genomförda stickprover* visar 

att 15 procent av besökarna är från Sverige. Det nya läget med närheten till 

Öresundsbron, i kombination med att attraktionen är Nordeuropas största 

akvarium, är några av anledningarna. 

 

- Svenska besökare var tidigare något av en raritet på Danmarks akvarium. Men 

vi upplever att Den Blå Planet snabbt blivit ett naturligt val även för dem. Det 

finns inget motsvarande alternativ i Öresundsregionen och vi är väldigt glada 

över att vi även etablerat oss som Sydsveriges akvarium. Det bådar mycket gott 

för framtiden, säger Mette Broksø Thygesen, kommersiell chef, Den Blå Planet. 

 

Vid öppnandet ersatte Den Blå Planet det befintliga akvariet i Charlottenlund, 

som blivit för trångt och omodernt. Den nya anläggningen byggdes för att vara 

ett gott alternativ året runt, och under sommarmånaderna arrangeras nu ett sort 

antal aktiviteter. Med förlängda öppettider till klockan 21 på vardagar i juli, samt 

ett program innehållande kräftfiske för barn, science show och harpunjakt, 

förväntas fler svenska besökare lockas.  

 

- Under sommarlovet spänner vi bågen extra och erbjuder ett program med 20 

aktiviteter fördelade över hela dagen. Med allt från dockteater till harpunjägare 

vill vi erbjuda något för hela familjen- oavsett väder, avslutar Mette Broksø 

Thygesen. 

 
*Stickproven genomfördes varje dag under en veckas tid. Samtliga svenskar räknades och jämfördes 

mot det samlade antalet besökare under perioden. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Mette Broksø Thygesen, kommersiell chef, Den Blå Planet 

Telefon: +45 30 11 88 77 

Mail: mbt@denblaaplanet.dk 

Webb: www.denblaaplanet.dk 

 
 
Om Den Blå Planet 
Den Blå Planet är Nordeuropas största och mest moderna akvarium. Akvariet beräknas få 700 
000 besökare årligen och därmed placera sig bland Danmarks fem mest besökta attraktioner. 

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 

 

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


  

 

 

Totalt 20 000 fiskar och vattendjur finns fördelade på 53 akvarier och anläggningar med sju 
miljoner liter vatten. De viktigaste bidragsgivarna till bygget är: Realdania, Knud Højgaards 
Fond, Tårnby Kommun, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. 
Arkitekt och rådgivare: 3XN A/S. 
Läs mera på www.denblaaplanet.dk 

http://www.denblaaplanet.dk/

