TISKOVÁ ZPRÁVA
KDYŽ VÁNOČNÍ STROM DO TMY ZÁŘÍ – VÁNOCE V ZOO OLOMOUC 2018
Olomouc, 29. listopadu 2018
Olomoucká zahrada si už pomalu oblékla sváteční háv, nasazuje sněhové čepice a vítá příchozí.
Neschází bohatý program včetně svátečních večerních prohlídek, hřejivé punče pro děti i dospělé,
cukroví, medovník, koledy v restauraci Pod věží a samozřejmě zvířata. „Klid, vánoční výzdoba, teplý
punč – prostě úplně jiná zoo než v létě,“ velebí vánoční čas Karla Břečková z marketingového
oddělení.
VÁNOČNÍ STROM
22.12. (10:00)
Vánoční stromeček v zoo není jen ozdoba, ale musí taky chutnat ptákům, veverkám a ostatním volně
žijícím zvířatům. Místo baněk jsou na něm jablka, lojové koule, šišky obalené v semínkách a jiné
dobroty. Dům dětí a mládeže Olomouc zdobí tradičně jako první. Na několika místech obchůzkové
trasy může ovšem naše stromečky obohatit každý, kdo půjde kolem v průběhu celé zimy.
KDYŽ PŘÍRODA ZDOBÍ - VÁNOČNÍ DÍLNA
22.12. (11:00-15:00)
Rádi tvoříte a těší Vás výzdoba s puncem jedinečnosti? Vlastnoručně vyrobená dekorace z přírodních
materiálů, které poskytne Vánoční dílna v restauraci Pod věží, bude radostí Vašich Vánoc. Společné
chvíle okořeněné tvůrčí atmosférou jsou tím, oč jde přeci během Vánoc především.
VÁNOČNÍ DÁREK PRO NÁVŠTĚVNÍKY
24.12.
Zkrátit si čekání na Ježíška mezi zvířaty…Všem, kteří tento nápad pojmou za svůj, oznamujeme, že
Štědrý den v zoo štědrým bude, a každému dospělému návštěvníkovi nadělí dětské vstupné. Užijte si
dopoledne Štědrého dne na čerstvém vzduchu a přijďte se podívat, jak sluší zoologické zahradě
Vánoce.
VEČERNÍ VÁNOČNÍ PROHLÍDKY
25.-30.12. a 1.1. (16:00 a 18:00)
Vydejte se na příjemnou procházku s průvodcem, který vychází z dětského hřiště v časech 16:00
a v 18:00. Pokud spatříte svítícího medvěda, tak věříme, že ne proto, že by punč zvítězil na plně čáře,
či se stal zázrak vánoční.
Všem přejeme pěkné svátky a těšíme se na shledání.
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