
FISHMARKT

V neděli  ráno se v Hamburku rozhodně nespí!
Už od pěti od rána se na rybím trhu pohybuje
kolem 70 000 lidí,  kteří  čekají  na čerstvé ryby.
Navštivte  nejtradičnější  rybí  trh  v  Hamburku,
který  probíhá  ve  stylu  staré  rybí  dražby  
už od roku 1703. 

- Každou neděli od 05:00 do 09:30 hodin.

RADNICE

Velkolepá  pískovcová  budova  se  zdobenou
fasádou  se  skládá  z  městského  senátu  
a parlamentu, která dominuje v centru města  
už od roku 1897. Má celkem 647 pokojů, stojí  
na  více  než  4  000  dobových  pilotách  a  je
lemována celkem 20 sochami císařů. Uvnitř se
nachází  pět  obrovských  obrazů  zobrazující
historii  Hamburku  v  období  od  roku  800  
do 1900.

- Prohlídky pouze s jejich průvodcem.

EVANGELICKÝ KOSTEL SVATÉHO MICHAELA

Evangelický kostel svatého Michaela
Z  výšky  106  metrů  je  nádherný  výhled  
na hamburský přístav a okolní krajinu, který by
jste si neměli rozhodně nechat ujít. Ve druhém
patře  věže  můžete  navštívit  informační
multimediální  prezentaci,  kde  můžete  
na  5  metrové  panoramatické  obrazovce
shlédnout dokument o historii Hamburku. 

Otevírací doba: 
• 10:00 – 18:00 hodin

Vstupné:
• Návštěva věži: dospělí 5.00 € 
• Krypta: dospělí 4,00 €
• Kombinovaná vstupenka 

- věž a krypta: dospělí 7,00 €



MINIATUR WUNDERLAND

V  Hamburku  najdete  jednu  z  největších
modelových železnic  na světě.  Na trati  dlouhé
13 000 m jezdí celkem 930 vlaků a téměř 14 450
železničních vozů.  V parku je 228 000 stromů,
215  000  osob,  8  850  vozidel,  3  660  budov  
a mostů. Všechny realistické železniční operace
jsou  plně  řízeny  počítačem,  který  dokonce
každých 15 minut udává den a noc.

Otevírací doba: 
• 08:30 – 20:00 hodin

Vstupné:
• Dospělí 15 €

SPEICHERSTADT

Největší skladový komplex na světě postavený  
v roce 1883. V roce 2015 byl přidán do seznamu
památek  světového  dědictví  UNESCO.  Sklady
jsou postaveny na dubových pilířích, které jsou
zaplaveny  v  závislosti  na  přílivu.  Ve  večerních
hodinách  je  skladový  komplex  nasvícen  800
reflektory.  Užijte  si  nezapomenutelnou
atmosféru osvětlených fasád, odlesků ve vodě  
a kořeněných vůní zboží z celého světa. 

ELBPHILHARMONIE

Koncertní  sál  navržený švýcarskými  architekty  
se rozkládá na 26 podlažích, ve výšce 110 metrů
na  základech  starého  cihelného  skladu.
Velkolepá  skleněná  vlna  je  tvořena  1089
skleněnými deskami, které jsou různě zakřivené.
Sál byl speciálně umístěn na vinutých pružinách
pro lepší zvukotěsnost.



ST. KATHARINEN

Třetí  nejstarší  kostel  a  trojnásobná  gotická
pseudobázická bazilika v Hamburku se nachází  
v  blízkosti  města  Speicherstadt  a  v  roce  2000
oslavil 750. výročí. Věž kostela dosahuje celkové
výšky 115 metrů a nese postavu svaté Kateřiny.

Otevírací doba:
• 11:00 – 17:00 hodin

Bohoslužba: V neděli od 11:00 hodin.

KRAMERWITWEN - WOHNUNGEN

Domy potravinářských institutů jsou posledním
příkladem  dříve  bývalého  rezidenčního
komplexu  v  Hamburku  ze  17.  století.  V  roce
1375 zde žili maloobchodníci, kteří obchodovali
především s kořením a hedvábnými látkami.

Otevírací doba:
• 10:00 - 17:00 hodin

PANOPTIKUM

Zažijte  fascinující  svět  mezi  voskem  
a  skutečností!  Panoptikum  je  nejstarším
německým  muzeem  voskových  figurín.  Svět
vosku je zde prezentován na ploše více než 700
metrů  čtverečních,  což  okouzluje  návštěvníky
mladých i starých generací. Ve čtyřech podlažích
se setkáte s více než 120 lidmi z dějin, umění  
a  politiky,  celebrit  a  mega-hvězd.  Ať  už  je  to
Michael  Schumacher,  Otto  Waalkes,  Robbie
Williams,  Udo  Lindenberg  nebo  Angela
Merkelová.
Otevírací doba:

• 10:00 – 21:00 hodin
Vstupné:

• Dospělí 6,50 € 



MUZEJNÍ LODĚ

Na lodích se dozvíte o lodní historii a vývoji přístavního města. Jedná se o bývalé lodní linky 
nebo čluny, které byly přeměněny na muzea a každá z těchto lodí ovlivnila historii přístavu.

CAP SAN DIEGO

Nákladní  loď  byla  postavena  v  roce  1961  
(od  roku  1986  trvale  zakotvena  jako  muzejní
loď).

Otevírací doba: 
• 10:00 – 18:00 hodin

Vstupné:
• Dospělí 7,00 €

RICKMER RICKMERS

Muzejní  loď  nabízí  náhled  na  námořní  život.
Můžete  se  také  podívat  na  motory  lodí.
Návštěvníci  se  dozví  o  třech  typech  mořských
pohonů, které byly používány za posledních 100
let:  vítr,  pára  a  nafta.  A  také  se  seznámí  
s drsným životm námořníka.

Otevírací doba: 
• 10:00 – 20:00 hodin

Vstupné: 
• Dospělí 4,00 €

FEUERSCHIFF

Britská  loď  je  starý  člun,  který  má  nýtovou
konstrukci,  kde  můžete  absolvovat  prohlídku
lodi nebo se posadit na jídlo.

Otevírací doba restaurace: 
• So 09:00 – 00:01 hodin
• Ne 09:00 – 23:00 hodin

Denně teplá jídla: 12:00 – 22:00 hodin

Vstupné na prohlídku lodi: 
• 7,00 €



PONORKA U-434

Posloužila  ruskému  námořnictvu  ve  špionáži  
a  nyní  se  nachází  v  muzeu  v  Hamburku  
na rybářském trhu St.  Pauli.  Zároveň odhaluje
životní  podmínky,  kterým  posádka  čelila  pod
vodou.  Tango-třída  ponorka  byla  postavena  
v roce 1976 na ruské loděnici Krasnoe Sormovo,
v  Gorki.  Maximální  provozní  hloubka  je  400
metrů.  Strukturální  konstrukce  U-434  je
podobná ruské ponorkě Kursk, která se potopila
v  roce  2000.  Objevte  tuto  ponorku  s  celou
rodinou - historie, která je vzrušující a naživu!

Otevírací doba:
• 11:00 – 20:00 hodin 

Vstupné: Dospělí 9,00 €
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