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Science og harpunjagt på Den Blå Planet 
 

Med udsigt over Øresund, science show for børnene og vilde 

dyrefodringer er Den Blå Planets ambitiøse sommerprogram skudt i 

gang.  

 

Den Blå Planet er kommet flyvende fra start med tæt på en halv million gæster 

på kun tre måneder.  

 

Nu er der lagt op til et brag af en sommer med et program, der kan underholde 

hele familien, og som passer til såvel tunge regnvejrsskyer som sol fra en skyfri 

himmel.  

 

”Den Blå Planet er altid en god destination på en regnvejrsdag, men vi er også 

rigtig gode i solskin. På vores udendørsareal lige ud til Øresund er der masser af 

frisk luft og sjove aktiviteter for hele familien,” siger Mette Broksø Thygesen, 

kommerciel direktør, Den Blå Planet.  

 

Ambitiøst program 

Hver eneste dag i skolernes sommerferie er der over tyve aktiviteter og 

programsatte oplevelser fordelt over hele åbningstiden. Programmet spænder fra 

videnskab, over gode fortællinger, til dukketeater med hammerhajen Hik, som 

har en heftig tungebelægning……  

 

Længere åbent 

Åbningstiden er udvidet med åbent til kl. 21.00 både mandag og fredag hele juli 

måned. 

 

Masser af oplevelser for børnene 

For de mindste er der dukketeater med hammerhajen Hik og dens venner, og for 

de større børn er der bl.a. et helt nyudviklet science show. Begge dele kan 

opleves hver dag. De meget populære ”Søforklaringer”, hvor man skal gætte, 

hvad der er fup, fakta eller helt i fisk, er populære blandt børn og barnlige sjæle i 

alle aldre.  

 

Kom helt tæt på dyrene 

To gange dagligt kan man være med til at tømme krebsetejn – fyldt med levende 

flodkrebs. Man kan også se nærmere på de klosaks-bevæbnede skaldyr i de nye, 

udendørs rørebassiner. Lån en krabbefiskestang og prøv kræfter med at fange 

krabber fra bådebroen eller fra stensætningen ned til vandet. 

 

Undervandsjæger 

Mandage og fredage i juli, mellem kl. 17 og kl. 20, kan man opleve Den Blå 

Planets dygtige harpunjægere tjekke ”spisekammeret” i Øresund. Det bliver 

spændende, hvad de fanger – måske kan det spises? 

 

(fortsættes) 
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Eksklusiv rundtur bag ruden 
Mandage og fredage i juli tilbyder vi helt eksklusivt rundture bag kulisserne for 

enkeltpersoner. Prisen er DKK 60,- per person. Se mere på denblaaplanet.dk 

 

Tidspunkt: Mandage og fredage i juli, kl. 18.00 og 19.30 

Kapacitet: 2 hold a 25 personer 

 

 

Vilde fodringer og dygtige fortællere 

Hver dag er der fodringer hos bl.a. piratfisk, søløver, hammerhajer og hos 

søpapegøjerne i det færøske fuglefjeld. Som noget nyt kan man nu også opleve 

fodringer hos Amazonas’ store ferskvandsfisk. Den Blå Planets dygtige fortællere 

sætter det hele i relief med spændende viden og gode historier. 

 

¤¤¤ 

 

Åbningstider i juli: Åben alle dage. 

Blå Mandag og fredag: 10 – 21  

Tirs-, ons-, 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) 

 

 

 

 
 
 

  

 

For yderligere information 

 

Mette Broksø Thygesen 

Kommerciel direktør, Den Blå Planet 

M: + 45 30 11 88 77  

E: mbt@denblaaplanet.dk 

Lasse Due Andersen 

Program- og eventchef, Den Blå Planet 

M: + 45 20 28 95 59 

E: LDA@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 Online køb 

Voksen DKK 425 DKK 400 

Barn (3-11 år) DKK 275 DKK 250 

Pensionist DKK 350 DKK 325 
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