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TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 28. 11. 2022 

VÁNOČNÍ ZOO OLOMOUC 
 
Ať v námrazách, či tání, nebo třeba v závějích…Vůni jehličí a Vánoc v olomoucké zoo máte zkrátka rádi 
na každý pád. A s nimi i Večerní vánoční prohlídky. Nebudou chybět ani letos. Tak přijďte pobýt a zažít 
kouzlo Vánoc do olomoucké zoo. 
 

 
OD 16. 12. 2022 VÁNOČNÍ VÝZDOBA 
 
17. 12. 10:00 
VÁNOČNÍ STROM PRO ZVÍŘATA 
Vánoční stromeček v zoo není jen ozdoba. Místo baněk jsou na něm jablka, lojové koule, šišky obalené v 
semínkách a jiné dobroty coby potrava pro ptáky, veverky a další volně žijící zvířata. Dům dětí a mládeže 
Olomouc zdobí tradičně jako první a vy se můžete kdykoliv přidat. 
 
24. 12. 9:00 – 14:00 
VÁNOČNÍ DÁREK PRO NÁVŠTĚVNÍKY 
Pokud budete na Štědrý den posláni pro kapra, nebo na procházku, zavítejte do olomoucké zoo. Tam totiž 
dostanete dárek v předstihu, který vám, věříme, udělá radost už během dne. Dětským vstupným 
obdarujeme každého dospělého. 
 
24. 12. - 1. 1.  
POHÁDKOVÁ ZOO 
Přijďte zjistit jak zoo sluší vánočně pohádkový kabát, v areálu tu na Vás budou čekat české pohádky, koledy 
a další sváteční výzdoba.  
 
25. 12. - 30. 12., 1. 1. vždy v 16:00 a 18:00 
VEČERNÍ VÁNOČNÍ PROHLÍDKY 
Klid, pohoda, vánoční výzdoba, teplý punč – prostě úplně jiná zoo než v létě. Řada zvířat je navíc mnohem 
aktivnější než za letního horka.  Komentované prohlídky jsou odměnou pro ty, kteří vydrží až do 
odpoledne. Průvodce vychází z dětského hřiště v areálu v 16:00 a 18:00 hodin. Na prohlídku není nutná 
rezervace. 
 
SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA POKLADEN 
24. 12. 9:00 – 14:00 
25. – 30. 12. 9:00 – 18:00 
31. 12. 9:00 – 14:00  
1. 1. 9:00 – 18:00 
Areál je potřeba opustit do 2 hodin po uzavření pokladen. 
 
Iveta Gronská 
tisková mluvčí, marketing 
+420 608 101 325 
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