Szukasz wyjątkowego miejsca na
imprezę ﬁrmową, ślub lub inne
przyjęcie?
Świętuj imprezę ﬁrmową z przyjaciółmi z pracy w zoo!
Zwierzęta z bliska zachwycają zarówno dorosłych jak
i dzieci. Podczas spaceru z przewodnikiem dowiesz
się więcej o historii zoo lub o kulturze Tybetu. Zamawiając warsztaty z opiekunem zwierząt możesz opracować i wykonać zabawki dla zwierzęcych mieszkańców
zoo. O zaplecze kulinarne na Wasze życzenie zatroszczy
się nasz Bar „Korytkowo” lub Restauracja „Zum Gebratenen Storch”. Istnieje także możliwość indywidualnego
grillowania w chacie grillowej wśród hasających na łące
świstaków.
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Wasze przyjęcie weselne ma być równie wyjątkowe jak
Wy? Szukacie wyjątkowego miejsca, które niekoniecznie
musi być „sztywne”? Poznaliście się w zoo lub macie
inne, wyjątkowe wspomnienia związane z nim? W takim
razie nasz park jest doskonałym miejscem, aby spędzić
w nim ten wyjątkowy dzień. W otoczeniu wielbłądów
i kangurów olbrzymich powstają najbardziej oryginalne
zdjęcia! Nasza łąka festynowa ze sceną doskonale nadaje się na organizację małej oprawy programowej.
O program dla najmłodszych gości zadbają nasze
zwierzęta...
Zapraszamy także do zgłaszania indywidualnych
życzeń. Chętnie zrealizujemy Wasze pomysły!
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Świętuj ten wyjątkowy dzień
w otoczeniu zwierząt!
Świętując urodziny w Naszym Zoo sprawisz, iż będzie to wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny.
Nasze oferty jazdy na osiołku czy wielbłądzie
oraz różnorodne gry i zabawy przyrodnicze
skłaniają do aktywności na świeżym powietrzu.
Podczas paceru po parku z przewodnikiem,
zarówno mali jak i więksi goście dowiedzą się
ciekawostek o mieszkańcach zoo, mogą zadawać
pytania, na które od dawna szukali odpowiedzi,
a także doświadczać rzeczy, które nie są dostępne dla
wszystkich gości.

Dzieci w dniu swoich
u rodzin otrzy muja
wstep wolny!
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przewodnik wraz z odwiedzinami u ulubionego
zwierzęcia (dla dzieci od 5 lat)
publiczne karmienie pandy czerwonej godz. 14:45,
lub szopów godz. 15:00
jazda na osiołku, wielbłądzie
ekskluzywne spotkania ze zwierzętami
gastronomia w barze „Korytkowo“ lub w restauracji
„Zum gebratenen Storch”
piknik w Dolinie Łużyckiej
grillowanie w Chacie grillowej
rebusy do aktywnego zwiedzania
różne programy przyrodniczo-pedagogiczne, prowadzone przez pedagoga, przyrodnika i biologa
Panią Nicole Lübcke (tylko w j.niemieckim)

Zgłoszenia
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie
terminów z 14 dniowym wyprzedzeniem. Formularz
zgłoszeniowy można oddać w kasie Naszego Zoo,
wrzucić do skrzynki pocztowej (Zittauer Str. 43, 02826
Görlitz), wysłać faxem 0049 3581 6693001 lub zeskanowany przesłać na service@tierpark-goerlitz.de.
Zgłoszenie potwierdzimy mailowo lub telefonicznie.
W przypadku wyboru programu Pani Lübcke proszę
uzgadniać bezpośrednio (www.nanilu.de).

Zamawiam urodziny dla dziecka w Naszym Zoo:
Imię/nazwisko:
ul.:
kod/miejscowość:
tel.:

Email:

ilość dzieci:

ilość dorosłych:

dnia:

w godz od:

do:

Zamawiam
przewodnik 1 h o godz.:
jazda osiołkiem o godz.:

od 5 dzieci do 5 lat

jazda wielbłądem o godz.:

od 5 dzieci od 5 lat

chata grillowa od godz.:

do:

poczęstunek w barze „Korytkowo“ według indywidualnych
ustaleń
W przypadku rezygnacji z zamówionego terminu prosimy o informację! Przewodnik odbiera gości urodzinowych przy wejściu do zoo.
W razie spóźnienia czeka 15 minut. Prosimy o informację telefoniczną,
jeżeli spóźnienie będzie trwało ponad 15 minut. W wyjątkowych
przypadkach spóźnienie może spowodować, iż spacer z przewodnikiem
nie odbędzie się. Jeżeli nie pojawią się Państwo na czas zamówionej
usługi bez wcześniejszej informacji, będziemy zmuszeni wystawić rachunek za zamówione usługi - przewodnika/jazdę na osiołku/wielbłądzie.
Chcę w przyszłości otrzymywać informacje z Naszego Zoo. Informacje te mogą być przesyłane drogą mailową. Wszystkie dane osobowe
będą wykorzystywane wyłącznie dla celów Naszego Zoo i nie będą przekazywane osobom trzecim. Powyższe oświadczenie może być w każdej
chwili pisemnie odwołane.

Data:

podpis:

Aktualne ceny znajdziesz na:
zoo-goerlitz.de/cennik

