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TISKOVÁ ZPRÁVA

Olomouc 18. 10. 2021

VEČER DUCHŮ LETOS BUDE! 23. 10. LÉTA PÁNĚ 2021
Všichni, kteří vloni smutnili, se letos mohou převlékat do gala. Možná ani ne tak do gala, jako do
dušního. Večer duchů a Strašidelná zoo v olomoucké zoo totiž bude! Vše, co návštěvníci vítali, zůstává,
a k tomu spousta dalšího včetně nových zákoutí, mimořádná čarodějnická gastronomická nabída, vůně
lektvarů, lahodných punčů a nejedno překvapení. Chystá se k nám dokonce i Rusalka. "Ať už se k nám
lidé vypraví jen tak rozjímat, nebo otevřít v srdcích vzpomínky na své zesnulé blízké, či k nám zavítají
malí i velcí v přestrojení, anebo se lidé přijdou pokochat podzimní dýňovou výzdobou, věřím, že
posvítíme na cestu každému," dodává mluvčí zoo Iveta Gronská. Hlavní program se soustředí do soboty,
doprovodný do neděle a do konce říjnového měsíce potrvá tzv. Strašidelná zoo, během níž jedinečná
výzdoba zůstane.
SOBOTA 23. 10.
9:00-18:30 pokladny, areál do 21:00
Zpěv Rusalky z mokřadů, dušičková fotostěna, chemické pokusy z Pevnosti poznání, malování na obličej,
volba "MISS děs", stanoviště VZP
Strašidelná stezka od 18:00 (tady se ale bojí i strašidla, proto na vlastní nebezpečí)
NEDĚLE 24. 10.
9:00-18:00 pokladny, areál do 18:00
Hry, zábava se strašidly, malování na obličej od 14:00 do 18:00
23. 10. - 31. 10.
Plný areál vydlabaných dýní, poletující mrtvá nevěsta, kaplička ukrytá v pavučinách, hadi, štíři a jiná havěť,
smrtka s kosou, nešťastný příběh svatebčanů, spousta bludiček, světélek, obživlý voják, jeptišky, Dracula,
piráti, aj.
OTEVŘENÍ POKLADEN A AREÁLU
23. 10. Večer duchů, Strašidelná stezka
Pokladny: 9:00 – 18:30, areál do 21:00
24. 10. Strašidelná zoo, hry, zábava se strašidly
Pokladny: 9:00 – 16:00, areál do 18:00
25. 10. - 31. 10. Strašidelná zoo
Pokladny: 9:00 – 16:00, areál do 18:00
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