Restauranger
och kaféer

Din väg
genom huset

Vi erbjuder flera alternativ för den som vill ladda
batterierna med något att äta eller dricka. I Robertas
restuarang, kafé Tukan och på Taktäppan hittar du allt
från pizza och sallader till mumsiga mackor och söta kakor.
All mat på Universeum är 100 procent fri från palmolja.

De flesta börjar sin dag med att upptäcka Vattnets Väg,
Akvariehallen, Reptilariet och Regnskogen för att sedan
utforska Teknoteket, Rymden, Hälsa och Kemilabbet.
Just därför kan vi tipsa om att göra tvärtom.

Restaurants and cafés
We offer several food alternatives. You’ll
find tasty treats, cold drinks and nice
meals at Robertas Restaurant, Kafé
Tukan or Taktäppan. All of our food is
100 percent free from palm oil.

Att ta sig runt med
barnvagn eller rullstol

Universeum upptäcks bäst utan barnvagn eftersom alla delar av Vattnets väg
inte nås med barnvagn. Barnvagnar är
tyvärr inte heller tillåtna i Regnskogen.
Barnvagnsparkering finns på plan 1, där
hittar du även barnvagnslås och bärselar
att låna.
De flesta delar av Universeum är tillgängliga med rullstol eller andra hjälpmedel.
Mer information finns på universeum.se
samt i Gästservice.

Stans klurigaste
butik
På plan 1,5 ligger den perfekta butiken för dig som gillar
roliga experiment, smart design, klurig teknik, kul spel och
fiffiga leksaker. Du kan även shoppa på universeumshop.se.

The most ingenious
store in town

Your route through our building
Most people start by discovering Water’s Way, the Ocean Zone, the
Reptilarium and the Rainforest. So it might be a good idea to start
with exploring Health, Teknoteket and the Chemistry lab instead.

Getting around with a push- or wheelchair.

Praktisk information
Förvaring: Skåp finns på plan 0. Att låsa skåpet kostar 10 kr,
växlingsautomat finns vid skåpen.
Toaletter: Toaletter finns på alla våningsplan
utom 1,5. RWC-toalett och WC med skötbord
finns på plan 0, 1, 2, 3 och 4.
Hissar: Diagonalen går från plan 1 till 7.
Gröna hissarna mellan 0 och 4.
Butikshisssen utanför spärrarna går mellan
0 och 1,5. Trapporna går snabbast!
Picknickplats: Du kan äta picknick på plan 2 och terrassen
på plan 4. Plan 0 bjuder på bord för de allra minsta och
möjlighet att värma mat.

Practical information
Storage: There are lockers on level 0. It costs SEK 10 to lock the
locker. You’ll find changing machines by the lockers.
Toilets: There are toilets on every level except 1.5. Toilets with
changing tables and for disabled visitors are located on levels
0, 1, 2, 3 and 4.
Lifts: The stairs are the quickest way between
floors. The funicular goes from level 1 straight to
7. The green lifts go between 0 and 4. The shop
lift outside the barriers rides between levels 0
and 1.5.
Picnic area: Level 2 and 4 have tables where
you can enjoy a picnic. Level 0 offers tables for
small children and facilities for warming food.

Universeum is best enjoyed without a pushchair. Not all parts of
Waters Way can be accessed with a pushchair and pushchairs are
not allowed in the Rainforest. There’s an area for storing pushchairs
on level 1 where you’ll also find pushchair locks and baby carriers
to borrow.
Most parts of Universeum are accessible by wheelchair or other
aids. You’ll find more information at universeum.se or in the
Visitors Center.

You should visit Universeum’s store on
level 1.5 if you like exciting experiments,
smart design, fun technology, cool games
and clever toys. Or buy our cool stuff at
universeumshop.se.
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Utställningar och labb
Exhibitions and labs
VATTNETS VÄG 4 7

En vandring genom Sveriges natur från norr till söder.

WATER’S WAY

Hike through the Swedish nature. From the north to the south.

AKVARIEHALLEN 4

Kom nära havets invånare.

OCEAN ZONE

Up close and personal with the citizens of the sea.

REPTILARIET 4

Världsunik samling giftiga ormar och ödlor.

THE REPTILARIUM

Unique collection of venomous snakes and lizards.

REGNSKOGEN 0 1,5 2 3 4
18 000 kubikmeter regnskog.

THE RAINFOREST

18 000 cubic metre rainforest.

RYMDEN 3

Lär dig om livet i rymden.

SPACE

Learn about life in space.

TEKNOTEKET 3
Var kreativ med teknik. Lek, bygg och skapa i vår verkstad.

TEKNOTEKET

Be creative with technology! Play, build and create in our workshop.

KEMILABBET 2

Utforska kemins magi!

THE CHEMISTRY LAB

Discover the wonders of chemistry!

HÄLSA 2

En utställning om kropp och knopp full av roliga utmaningar.

HEALTH

An exhibition on body and mind full of experiments.

• Du kan gå ut och in på samma biljett inom 90 minuter.

Tre tips!
Three tips!

You can leave and come back using the same ticket within 90 minutes.

• Ha koll på dagens program! Våra guider, djurvårdare och 		
dykare har alltid något kul på gång. Se dagens program
på universeum.se.
Our explainers, keepers and divers make sure there’s cool stuff 		
happening daily. Check the programme at universeum.se.

• Uppgradera din dagsbiljett till ett årskort så drar vi
av kostnaden för biljetten. Årskortet ger fritt inträde
365 dagar om året och 10 procent på mat och i vår butik.
Upgrade todays ticket to a Science Pass before leaving and we’ll
deduct the cost for the ticket. A Science Pass gives you 365 days
of free admission and 10 percent in our store and restaurants.

JOBBIS 0

Inspirerande lekplats för våra allra yngsta besökare.

JOB LAND

Inspiring playground for our youngest visitors.

