SREČANJE Z NAJ ŽIVALJO ZA
OTROKE IN ODRASLE
Za vse, ki bi radi uresničili svoje sanje in se srečali
z najljubšo živaljo.
Spoznali boste njenega oskrbnika, jo pomagali
nahraniti in oskrbeti, nekatere se pustijo tudi pobožati.
Za srečanje lahko izbirate med: žirafo,
gepardom, medvedom, kalifornijskim
morskim levom, dvogrbo kamelo, navdnim varijem,
risom...
Namenjeno: odraslim in
otrokom od 4 leta dalje

OSKRBNIK ZA EN DAN ZA OTROKE
IN ODRASLE
Si želite za en dan postati oskrbnik živali ali to
omogočiti svojemu otroku?
Čaka vas nepozabno doživetje!
Namenjeno: odraslim in
otrokom od 4 leta dalje

VODENJE ŠOLSKIH SKUPIN

Termini: od torka do nedelje
Trajanje programa: od 8.30 do
14.00 ure (program vključuje tudi
topel obrok).

Cena na osebo:
Termini: od torka do nedelje
Trajanje programa: do 30 minut

Od ponedeljka do petka (razen 100,00 € + vstopnina po
med šolskimi počitnicami in prazniki) veljavnem ceniku
Vikendi, prazniki in šolske
počitnice

Cena na osebo:
Od ponedeljka do petka
30,00 € + vstopnina po
(razen med šolskimi počitnicami
veljavnem ceniku
in prazniki)

Vikendi, prazniki in šolske 35,00 € + vstopnina po
počitnice
veljavnem ceniku

110,00 € + vstopnina po
veljavnem ceniku

PRAZNOVANJE
ROJSTNEGA DNE
Za slavljenca in njegove prijatelje
smo pripravili posebno doživetje.
Nekatere živali po izboru slavljenca
pestujete in božate. Vodeno si ogledate
del vrta in
nahranite nekatere živali. Na koncu vas pogostimo s
pizzo in napitkom.
Namenjeno: otrokom od 4 leta dalje

Cena: 7,00€ + vstopnina po
veljavnem ceniku
Trajanje dogodka: 135 minut

Skupinam vseh starosti omogočimo doživljanje, božanje
in rokovanje z udomačenimi prostoživečimi živalmi.
Vodeno opazujemo in spoznavamo živali v ogradah.
Vodenje je prilagojeno starosti skupine.

Cena na osebo: 1 € +
vstopnina po veljavnem
ceniku
Termin: vsak dan
Velikost skupine: do 28
oseb.
Trajanje dogodka: 45-55
minut

NARAVOSLOVNI
DAN ZA ŠOLE
Za predmete Spoznavanje
okolja, Naravoslovje in
tehnika, Naravoslovje,
Biologija ter Organizmi v
naravnem in umetnem
okolju, smo pripravili
različne naravoslovne dneve.

Cena na osebo: 2,5 € + vstopnina po veljavnem
ceniku
Termin: Od novembra do konca marca
Velikost skupine: do 28 oseb.
Trajanje: 4-5 šolskih ur
Rezervacije: vsak delovni dan
e-mail: alma.mostrokol@zoo.si
telefon: 01/ 24 42 180
Program prilagajamo trenutnim razmeram v vrtu.

TABORJENJE

DOGODIVŠČINE Z ŽIVALMI

Namenjeno:
 organiziranim skupinam vseh starosti
 otrokom od 8 do 12 let
 odraslim in družinam.

JUNIJ:
Sobota 02. 6. 2018
od 16. do 18. ure
Netopirnica. Za edino družino letečih sesalcev bomo
izdelali domovanja.

Prijave: 01 24 42 180 (med tednom v dopoldanskem času) ali na narocila@zoo.si
Cena na osebo: 30,0€ + vstopnina po veljavnem ceniku
Termini: na www.zoo.si —> ponudba —> taborjenje
Program bomo izvedli v primeru zadostnega števila udeležencev.
Program bomo prilagodili starosti udeležencev in trenutnim razmeram v Živalskem vrtu Ljubljana, zato lahko pride do manjših sprememb.

URNIK HRANJENJA IN SREČANJE Z OSKRBNIKI
Za živali, ki so podčrtane, je možnost nakupa kupona in hranjenja ob prisotnosti oskrbnika.
Velja od 1.5.2018 do 31.5.2018. * Odpade v primeru dežja!
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Nedelja 03. 6. 2018
od 16. do 18. ure
Medvedi. Ogledali si bomo največjo slovensko zver, ki
se prehranjuje predvsem z jagodičevjem, mladimi
travami in včasih z mrhovino. Pri nas najraje jé sladke
hruške. Spoznali bomo medveda Jako, medvedke Meto,
Čupo in Pombi.
Sobota 09. 6. 2018
od 16. do 18. ure
Eden najboljših očkov na svetu in druge avstralske živali.
Spoznali bomo nenavadne živali Avstralije, tipali njihova
jajca in perje.
Nedelja 10. 6. 2018
od 16. do 18. ure
Duhci in ostale živali z Madagaskarja. Živalstvo na
Madagaskarju je zelo posebno in zaradi izsekavanja
gozdov močno ogroženo. Predstavili vam bomo nekaj
živalskih vrst z Madagaskarja, ki jih gojimo v našem
živalskem vrtu in se pri nas uspešno razmnožujejo.
Nedelja 17. 6. 2018
od 16. do 18. ure
Mehke in tople živali. Spoznali bomo značilnosti
sesalcev s čim več čutili. Udomačenega kunca in
tenreka bomo tudi pobožali. Primerjali bomo njihovo
dlako in zobovje.
Sobota 23. 6. 2018
od 10. do 12. ure
Spoznajmo kače. Pobožali bomo udomačeno kačo in
tako premagali strah pred njimi. Razložili vam bomo
razliko med strupenimi in nestrupenimi kačami v
Sloveniji.
od 16. do 18. ure
Rogato in kosmato. Primerjali bomo rogovje z roglji in
opazovali plezalne sposobnosti kozorogov.
Delavnice izvajamo v vsakem
vremenu! Pridržujemo si pravico do
spremembe programa!

