Nyttige og praktiske informationer om Universe
Inden mit besøg

Kontaktinformation

Praktiske informationer

Sådan finder jeg vej

Inden mit besøg i Universe,
har jeg mulighed for at
forberede mig på turen.

Universe

I informationsboksene på
denne side, kan jeg finde
hjælpsomme informationer
til forberedelse af mit besøg.

6430 Nordborg

På Universes hjemmeside
kan jeg finde praktiske
informationer vedrørende
mit besøg. F.eks. om
åbningstider.

Hvis jeg skal tage offentlig
transport til Universe, kan jeg
lave en rejseplan for turen
dertil og hjem igen. Jeg kan
lave rejseplanen her:
www.rejseplanen.dk.

Mads Patent Vej 1

Tlf. 88 81 95 00
info@universe.dk

Billetsalg
Jeg kan enten købe min billet
ved indgangen til parken eller
købe den online, inden min
ankomst.
Jeg får rabat, hvis jeg køber
billetten online.
Jeg kan se priser og købe min
billet online her:
https://universe.dk/planlægdit-besøg/billetter-og-priser

Hvor kan jeg spise, hvis jeg
bliver sulten?
Jeg kan købe mad og
drikkevarer flere steder i
Universe. Jeg kan læse om
alle spisestederne her:
https://universe.dk/da/parke
n/mad-og-drikke
Jeg kan også nyde medbragt
mad og drikkevarer ved de
borde og bænke, der er
mange steder i parken.

Jeg kan komme til parkens
hjemmeside her:
www.universe.dk/

Garderobebokse og
trækvogne
Mod betaling kan jeg benytte
garderobebokse, der er
placeret lige ved indgangen.

Hvor kan jeg finde hjælp og
spørge om information?
Jeg kan henvende mig i
Informationen, der ligger lige
ved indgangen.

Jeg kan også leje trækvogne,
som jeg kan have med rundt i
parken. Trækvognene er
placeret lige ved siden af
garderobeboksene, men jeg
skal henvende mig i Shop
Universe for at leje dem.
Informationen ligger ved
siden af indgangen, inde i
parken.

Jeg kan også kontakte en af
de Universe medarbejdere,
der går rundt i parken.

Hvor kan jeg slappe af og
finde ro?
Universe dækker et stort
område og der er flere
steder, hvor der oftest er fred
og ro.

Hvornår er der færrest
besøgende og mest roligt?
Der er som regel færrest
besøgende på søndage.

Bl.a. i haveområdet ved Ball
Factory, i den Kinesiske Have,
i Horoskophaven (hvor der
dog kan være høje lyde og
brag, hvis der er et Science
Show i gang) samt i
Vejrhaven.
Der er mange borde, bænke
og stole forskellige steder i
parken, hvor man kan sætte
sig og finde ro.

De bærer alle grønt og sort
tøj samt navneskilte.

Men generelt er der god
plads og man kan altid finde
ro ved at søge væk fra
aktiviteter, hvor der er
mange gæster.

Hvis jeg kommer med bil, kan
jeg finde vejbeskrivelse på
https://maps.google.dk/

Toiletter
Der er toiletter flere steder i
parken.
Bl.a. ved indgangen, i Ball
Factory, i Blå Kube, i Test Lab
og ved de større spisesteder.
Jeg kan se efter skiltene eller
spørge en medarbejder om
vej.

Solsikkesnoren og God
Adgang
Universe er tilknyttet
Solsikkesnoren, der hjælper
mennesker med skjulte
handicaps.
Jeg kan få udleveret en gratis
Solsikkesnor i Informationen.
Universe er også med i God
Adgang, som har beskrevet
især de fysiske forhold for
mennesker med handicap i
parken. Jeg kan se God
Adgangs præsentation af
Universe her:
https://godadgang.dk/faktaar
k/universe-3481
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