
 

 

 

Nowe zwierzęta, nowe

gdańskie ZOO przygotowuje si
 

Nie wszyscy wiedzą

przez cały rok. A o

dłużej: wejście do ogrodu jest mo

zwiedzanie do godziny 19.00. 

 

Przyszła wiosna, przyroda budzi si

coraz chętniej wygrzewaj

letniej ekspozycji, szympansy szalej

najmłodsze potomstwo sitatung odwa

 

- W tym tygodniu przyjechały do nas 

się Michał Targowski, dyrektor gda

szwedzkiego Kolmården

wielbłąda dwugarbnego i dwuletni samiec daniela 

dodaje pan Targowski. 

można je podziwiać na wybiegach. 

 

Z niemieckiego ogrodu, razem z danielem, przyjechały 2 samice 

wiewiórek trójbarwnych. Aktualnie przebywaj

więc goście będą mogli je zobaczy

 

Ciekawym doświadczeniem jest obserwowanie 

Gdańskie ZOO proponuje nast

• w poniedziałki o godz. 12.00 pandki rude

• we wtorki o 9.30 surykatki szare

• w środy o 10.00 tygrysy amurskie

• w czwartki o 10.00 lwy angolskie

• codziennie z wyj

przylądkowe, a o 11.00 szarytki morskie (foki).

Pokazy są bezpłatne, bez zapisów, wystarczy przyj

odpowiedni wybieg w wyznaczonej porze.

 

Pawilony lwów, żyraf, ptaków i gadów oraz 

czynne od godz. 9.00

 

 

Gdańsk, dn. 28

nowe atrakcje i ułatwienia dla go

przygotowuje się do lata i zaprasza na majówk

ą, że gdańskie ZOO jest czynne codziennie

A od 1 maja do 30 września zwiedza

cie do ogrodu jest możliwe od 9.00 do

do godziny 19.00.  

wiosna, przyroda budzi się do życia, a zwierz

tniej wygrzewają się na wybiegach! Pelikany s

letniej ekspozycji, szympansy szaleją w swoim małpim gaju, a 

najmłodsze potomstwo sitatung odważnie bada zakamarki wybiegu. 

przyjechały do nas nowe zwierzęta
 Michał Targowski, dyrektor gdańskiego ZOO. 

Kolmården ZOO na promie przypłynęły: roczna samica 

da dwugarbnego i dwuletni samiec daniela zwyczajnego

pan Targowski. – Zwierzęta dołączyły do naszych stad i 

ć na wybiegach.  

Z niemieckiego ogrodu, razem z danielem, przyjechały 2 samice 

wiewiórek trójbarwnych. Aktualnie przebywają na kwarantannie

 mogli je zobaczyć za kilka tygodni. 

adczeniem jest obserwowanie karmienia zwierz

skie ZOO proponuje następujące pokazy: 

w poniedziałki o godz. 12.00 pandki rude 

we wtorki o 9.30 surykatki szare 

rody o 10.00 tygrysy amurskie 

w czwartki o 10.00 lwy angolskie 

codziennie z wyjątkiem środy: o 9.30 pingwiny 

dkowe, a o 11.00 szarytki morskie (foki).

 bezpłatne, bez zapisów, wystarczy przyj

odpowiedni wybieg w wyznaczonej porze. 

yraf, ptaków i gadów oraz małp naczelnych 

od godz. 9.00 do 18.30.  
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- Poza niezwykłymi zwierz

dla naszych gości sporo atrakcji dodatkowych 

Salach, zastępca dyrektora gda

funkcjonować będą ju

wymagają jeszcze ch

 

Od 1 maja podwoje otwiera „

i pogłaskać kozy, króliki i alpak

• w maju, czerwcu oraz we wrze

soboty, niedziele i 

14.00 – 17.00. 

• w lipcu i w sierpniu 

poniedziałku, w godzinach 11.00 

17.00. 

Bilet wstępu dla dziecka kosztuje 3 zł, a dorosły opiekun 

wchodzi bezpłatnie. 

 

Bezpłatna gra terenowa

rodzinna zabawa, zach

Chętni otrzymują 

których ukryte są „skarby”. Po 

pieczątkę, aby potwierdzi

uczestników zabawy czeka nagrod

Zdobywcy! Chętni mog

czerwcu i we wrześ

świąteczne. W lipcu i w si

19.00. 
 

Od 30 kwietnia rusza tak

pasjonatów aktywnego wypoczynku

różnym stopniu trudno

• dorośli – 40 zł / 1 trasa

• dzieci – 35 zł / 1 trasa

• maluszki, trasa bez 

 

 

Miesiąc 

Kwiecień 

Maj 

Czerwiec 

Poza niezwykłymi zwierzętami, na nadchodzące lato, szykujemy 

ci sporo atrakcji dodatkowych – mówi Emilia 

pca dyrektora gdańskiego ZOO. –

ą już od najbliższego weekendu, a inne 

 jeszcze chwili przygotowań. .  

podwoje otwiera „Małe ZOO”, w którym moż

 kozy, króliki i alpakę.  

, czerwcu oraz we wrześniu Małe ZOO jest czynne w 

soboty, niedziele i święta w godzinach 11.00 –

17.00.  

w lipcu i w sierpniu będzie czynne codziennie z wyj

poniedziałku, w godzinach 11.00 – 13.00 oraz 14.00 

pu dla dziecka kosztuje 3 zł, a dorosły opiekun 

wchodzi bezpłatnie. Płatność tylko gotówką! 

gra terenowa Odkrywca-Zdobywca to edukacyjna

zachęca dzieci do aktywnego zwiedzania ZOO. 

mapę ogrodu z zaznaczonymi punktami, w 

ą „skarby”. Po ich odnalezieniu przybija

, aby potwierdzić odnalezienie ukrytego celu. Na 

uczestników zabawy czeka nagroda –  legitymacja Odkrywcy 

tni mogą zakupić dodatkowe gadżety.

czerwcu i we wrześniu gra jest dostępna w weekendy i dni 

W lipcu i w sierpniu codziennie w godz. 9.00 

kwietnia rusza także Park linowy - miejsce dla 

pasjonatów aktywnego wypoczynku. Przygotowane są

nym stopniu trudności. Ceny: 

40 zł / 1 trasa 

35 zł / 1 trasa 

maluszki, trasa bez sprzętowa – 20 zł / 3 przej

Dzień Godziny otwarcia
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Lipiec, sierpień 

wrzesień 

 

 

 

 
Na terenie ZOO znajduj

sobie pamiątkowe zdj

gdańskiego ZOO. Zdj

formatach lub pobra

są czynne przez cały rok, w godzinach otwarcia ZOO.

 
Ułatwieniem dla opiekunów z małymi dzie

wózeczka. W drewnian

lat 7 lub bagaże, o wadze do 

kwietnia do 30 wrze

18:00. Koszt wypoż

zwrotnej kaucji. Płatno

 

Niedaleko głównej bramy wej

Dostępny jest w nim szeroki asortyment pami

edukacyjne, zakładki do ksi

magnesy, parasolki i wiele innych ciekawych produktów. Sklepik 

jest czynny od maja do ko

9.00 do 18.00. 

 

Przez cały rok na pyszne przek

zaprasza CAFE ZOO, kawiarnia niedaleko pawil

czynna od godziny 10.00, zamykana na godzin

ZOO. Od 28 kwietnia, codziennie w godzinach 10.00

gości czekać będzie restauracja 

wolierami rysi i żbików.

 

W miejscu dotychczasowych

restauracja, z pię

budowy przewidziany jest na jesie

gościom możliwość konsumpcji 

się tymczasowe punkt

 

05.06.2022 

11.06.2022 

12.06.2022 

16 – 30.06.2022 

codziennie 10.30 – 19.00

weekendy 11.00 – 18.00

znajdują się fotobudki, w których mo

tkowe zdjęcia. Tłami fotografii są zwierz

skiego ZOO. Zdjęcia można od razu wydrukowa

formatach lub pobrać na telefon za pomocą kodu QR. 

 czynne przez cały rok, w godzinach otwarcia ZOO. 

atwieniem dla opiekunów z małymi dziećmi jest wypo

rewnianych wózeczkach przewozić można dzieci do 

e, o wadze do 40 kg. Wypożyczalnia działa od 29 

30 września codziennie w godzinach od 9:00 do 

życzenia wózeczka to 20 zł, plus 20 zł 

zwrotnej kaucji. Płatność tylko gotówką. 

Niedaleko głównej bramy wejściowej znajduje się Sklepik ZOO

pny jest w nim szeroki asortyment pamiątek: ksi

edukacyjne, zakładki do książek, wydawnictwa ZOO, maskotki, 

magnesy, parasolki i wiele innych ciekawych produktów. Sklepik 

od maja do końca września, codziennie od godz. 

Przez cały rok na pyszne przekąski, kawę czy lody naturalne 

, kawiarnia niedaleko pawilonu hipopotamków, 

czynna od godziny 10.00, zamykana na godzinę przed zamkni

ZOO. Od 28 kwietnia, codziennie w godzinach 10.00

dzie restauracja Leśny Młyn, poło

żbików. 

dotychczasowych barów, budowana jest nowa całoroczna 

ęknym tarasem widokowym na piętrze

budowy przewidziany jest na jesień tego roku. Aby zapewni

 konsumpcji dobrego posiłku, niebawem pojawi

punkty gastronomiczne:  

19.00 

18.00 

, w których można zrobić 

 zwierzęta z 

na od razu wydrukować w dwóch 

 kodu QR. Fotobudki 
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– Na placu przy wybiegu kucy oraz w pobli

niedługo food trucki z ciepłymi pyszno

Salach, zastępca dyrektora gda

pojawi się też kilka nowych punktów z lodami rzemie

 

Kolejna nowość w ZOO to przeja

W ofercie znajdą si

oraz 60-minuta obejmuj

będą opowieści o zwierz

oraz sposób rezerwacji zostan

stronie internetowej gda

 

Nowe wejście do ZOO
i święta. Przy tym 

chcą skorzystać z 

wejściowej, funkcjonuj

czynne od godziny 9.00, a zamykane na godzin

zamknięciem ogrodu.

 

Przypominamy, że do ZOO nie mo

rowerach, w tym dzieci

deskorolkach, hulajnogach,

zwierząt. 

 

Przy drodze prowadzą

się osoby sprzedają

ich działalność jest 

można wchodzić z takimi produktami. Podobnie spotka

osoby prowadzące zbiórki pieni

ma nic wspólnego, nie s

 

Szczegółowe informacje 

znaleźć można na 

„Wizyta w ZOO”: https://zoo.gda.pl/wizyta

Na placu przy wybiegu kucy oraz w pobliżu ż

niedługo food trucki z ciepłymi pysznościami. - dodaje  Emilia 

pca dyrektora gdańskiego ZOO. – Oprócz tego 

 kilka nowych punktów z lodami rzemieś

ZOO to przejażdżki eko-busami „Turbo 

 się 2 trasy zwiedzania: krótsza 

obejmująca całe ZOO. Przejażdżkom towarzyszy

ci o zwierzętach na mijanych wybiegach. Cennik 

oraz sposób rezerwacji zostaną niebawem opublikowane na 

stronie internetowej gdańskiego ogrodu. 

do ZOO od strony parkingu czynne jest w weekendy 

tym wejściu są tylko biletomaty. Goś

kas biletowych, udają się do głównej bramy

ciowej, funkcjonującej codziennie przez cały rok. 

czynne od godziny 9.00, a zamykane na godzin

ciem ogrodu. 

e do ZOO nie można wprowadzać ani je

rowerach, w tym dziecięcych oraz biegowych, rolkach, 

lkach, hulajnogach,  itp. Nie można też wprowadza

Przy drodze prowadzącej z parkingu do bramy głównej

sprzedające balony i watę cukrową. Zaznaczamy, 

 jest nieuzgodniona z ZOO, a do ogrodu nie 

 z takimi produktami. Podobnie spotkać

ce zbiórki pieniężne – z nimi również

ma nic wspólnego, nie są to działania na rzecz zwierz

Szczegółowe informacje przydatne do zaplanowania wycieczki 

na na stronie internetowej ogrodu, w zakładce 

https://zoo.gda.pl/wizyta-w-zoo/. 

żyraf staną 

dodaje  Emilia 

Oprócz tego 

ślniczymi.   

Turbo Ślimak”. 
30-minutowa 

kom towarzyszyć 

tach na mijanych wybiegach. Cennik 

 niebawem opublikowane na 

od strony parkingu czynne jest w weekendy 

ście, którzy 

głównej bramy 

codziennie przez cały rok. Kasy są 

czynne od godziny 9.00, a zamykane na godzinę przed 

 ani jeździć na 

cych oraz biegowych, rolkach, 

ż wprowadzać 

parkingu do bramy głównej, pojawiają 

. Zaznaczamy, że 

ZOO, a do ogrodu nie 

 z takimi produktami. Podobnie spotkać tam można 

ż ogród nie 

na rzecz zwierząt  ZOO. 

przydatne do zaplanowania wycieczki 

, w zakładce 


