
  
 
 
 
 
 
 

Stockholm, 2015-03-23 

 
Premiär för Aquarias nyrenoverade havsutställning 

#nyaaquaria2015 
 

Efter en omfattande renovering är det premiär för Aquarias nya havsutställning. Flera nyheter är 
att vänta i muséets tropiska utställning, bland annat ett restaurerat havsakvarium med ett 40-tal 
arter, varav flertalet nya, samt två manetakvarium. Dessutom kommer den efterlängtade 
hajtunnelen, där besökaren omsluts av vatten på alla sidor, att öppna igen för alla nyfikna och 
vetgiriga besökare. Stora som små. 
 
Aquaria på Djurgården i Stockholm slog upp sina portar 1991. Det mest omfattande förnyelsearbetet 
sedan verksamheten öppnade är nu avslutat och den nya tropiska havsutställningen invigs i dagarna.  
Utöver det stora tropiska akvariet som rymmer 80 000 liter vatten och ett 40-tal arter, däribland 
svartfenad revhaj, bambuhaj och komulerockor, har flertalet nya arter så som öronmaneter och 
lysmaneter tillkommit. Hajtunneln, som tidigare har varit en av Aquarias mest populära attraktioner, 
kommer att öppna igen.  
 
Aquaria fortsätter att verka för att skapa engagemang och en djupare förståelse för världens 
vattenmiljöer och hoten mot dem. Flertalet av Aquarias utställningar, däribland sjöhästutställningen 
och havsutställningen, har ett tydligt miljöfokus. Utöver den tropiska havsutställningen kan besökare 
bekanta sig med livet i våra svenska vatten, klättra ner i en imiterad kloak eller vandra genom den 
tropiska regnskogen i +28 graders värme och hög luftfuktighet. Aquarias Kafé och tillhörande terrass, 
med fantastisk utsikt över Stockholms inlopp erbjuder en härlig fikabuffé och lättare luncher.  
 
Aquaria med den nya havsutställningen håller extraöppet under påskhelgen och erbjuder fler 
guidningar och matningar av djuren: 

Ordinarie öppettider, tisdag-söndag, klockan 10.00-16.30 

Extraöppet, måndagen den 6 april, klockan 10.00-16.30 

 
För mer information om Aquaria, vänligen besök: http://www.aquaria.se/, Facebook: 
https://www.facebook.com/Aquariavattenmuseum eller Instagram: Aquariavattenmuseum 
 

För intervjuförfrågningar och pressmaterial, vänligen kontakta:  
Sandra Wilke, Driftchef 
Telefon: 010-7087211 
E-mail: Sandra.Wilke@aquaria.se 
 
För pressbilder, besök Aquarias bildbank: http://bilder.parksandresorts.com/aquaria/  
 
Om Aquaria  
Aquaria, en värld av vatten, är beläget på Djurgården i Stockholm. Här kan du följa vattnets kretslopp från 
regnskog till hav via mangroveträsket samt uppleva de tropiska ekosystemens rika djurliv och den nordiska 
naturens undervattensmiljö. 2014 gästades Aquaria av ca 200 000 besökare. En av Aquarias främsta uppgifter 
är att agera folkbildande. Aquaria ingår i Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I 
gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Aquaria, Furuvik och Skara 
Sommarland. http://www.aquaria.se/ 
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