Spoštovani,

Vremenske coprnije so nam jo tokrat pošteno zagodle. Ker je za zahodno in osrednjo Slovenijo
razglašen rdeči alarm, smo za ponedeljek 29. 10. 2018 na žalost primorani odpovedati vse čarovniške
programe.

Pa zdaj?

Kljub temu vam želimo pričarati lepo izkušnjo, zato vam dajemo na izbiro 5 urokov:

1) Čirčiriban – s čarovnicami na sprehod čez dan! Zamenjajte program za Čarovniški dan! Po
njem se lahko brezplačno udeležite tudi delavnice Dogodivščine – Skrivno življenje sov ob naši
novi letalnici za sove! (brez doplačil)

2) Cincarabi – Noč čarovnic v darilni bon spremeni! Kupnino pretvorimo v darilni bon
ZOObonbon, ki omogoča nakup letnih in dnevnih vstopnic, taborjenja v ZOO, počitnikovanja,
praznovanje rojstnega dne, nakupe v ZOO trgovini ali česarkoli drugega iz naše bogate
ponudbe. Velja eno leto od datuma nakupa. Bone prodajamo v vrednosti 10, 20, 30, 40 in 50
€, zato je morda potrebno ustrezno doplačilo.
3) Alakazam – darilno vstopnico namesto Noči čarovnic imam! Kupnino spremenimo v darilne
vstopnice ZOO Ljubljana, ki veljajo eno leto od datuma nakupa in so lahko tudi čudovito
darilo.
4) Hokuspokusni - program v letno vstopnico 2019 se spremeni! Doplačajte le razliko v ceni in
izkoristite ekskluzivno priložnost, da si zagotovite letno vstopnico 2019 že sedaj! Koristiti jo
lahko začnete takoj, z vsemi ugodnostmi, ki vam jih prinaša. Vse do konca leta 2018 in vse
leto 2019 se boste lahko:
 brez doplačil udeležili
 glasbeno-scenskega dogodka Božična zgodba,
 posebnih prireditev, ki potekajo v živalskem vrtu,
 mnogih ustvarjalnih delavnic,
 številnih Dogodivščin z živalmi,

 koristili letno vstopnico kot vstopnino za dodatno plačljive programe in tako prihranili od 5,5
do 8,00 € na dan programa
• Srečaj svojo NAJ žival,
• Oskrbnik živali za en dan,
• počitnice za otroke,

• taborjenje,
• praznovanja rojstnih dni,
• enourna in večurna vodenja,
• tematska vodenja.
 Koristili dodatne ugodnosti
• 10 % popusta v restavraciji Safari.
• 1 € popusta za lutkovne predstave pri Hiši otrok in umetnosti.
Cena letne vstopnice 2019 je enakovredna 5 enkratnim obiskom, z njo pa boste v ZOO Ljubljana
lahko uživali že od novembra 2018, pa vse do konca leta 2019!
Letna vstopnica je lahko tudi čudovito darilo, ki razveseljuje vse leto!
5) Ajimataraji – kupnino povrne mi. V primeru, da vam ne ustreza nobeden od predlogov, pa
vam seveda povrnemo denar.
Lepo vas pozdravljamo in prosimo za razumevanje,

Čarovniška ekipa

