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oslovan'a za imetnike letnih vsto nic 2019 za vsto
v Zivalski vrt L'ubl"ana

Letnavstopnicaje Poimenska. ni prenosljiva in ni zamenljiva. Uporabljajo lahko samo
oseba, ki je navedena na letni vstopnici.
Letna., vstopr"ca mora blti °bYezno opremljena z verodostojno fotografijo imetnika.
Imetnik letne vstopnice mora fotografijo prilo¾iti osebju na blagajni ob nakupu ali ob
prvem vstopu v ZOO Ljubljana.

.

vstopv zoo_LJUbljana brez Predlo¾itve letne vstopnice ni mogoè. V takem primeru
Yamobpredlo¾itvi osebne9a dokumenta za vstop zaraèunamo'dnevno~vstopn'ico"na
Yas.e, 'me- KUPnino vam vmemo ob predlo¾itvi letne vstopnice in osebnegadokumenta
^?b?.^-me, s.e?a dn! °? iz.daje raèuna- Izdelava nove letne vstopnice jeplaèij iva.

?=b-vsak^T obis.kuJe treba letno vstopnico predlo¾iti osebju ZOO Ljubljana na blagajni
ali na vratih (èeje pri vratih oseba, ki pregleduje vstopnice).
Posojanje letne vstopnice ali druge oblike zlorabe letne vstopnice se smatra kot
^ZI1 ivo d?janje in se l<aznuje z odvzemom letne vstopnice ter pnjavo policiji.
Z letno vstopnicoje mogoèe vstopiti v ZOO Ljubljana le v obratovahem^casublaaaine:
Januar, februar, december od 9. 00 do 16. 30 ure^
Marec in november od 9.00 do 17.00 ure.
Oktober od 9.00 do 18.00 ure.
April, maj, junij, julij, avgust in september od 9. 00 do 19. 00 ure.

vrt Ljubljana je treba zapustiti najkasneje uro po zaprtju blagajne.
!^-t,n_?-v?OJ)ni(?a velja tudi 2a do.datno P'aèlJive programe kot s6 Sreèaj'svojo NAJ ¾ival,
???^ik ¾iv?' za en dan] poèitnice za otroke, taborjenje, praznovanja rojstnih dni,'
tematska vodenja> eno: in veèurna vodenja, Bo¾ièna zgodba ter sreèanje z-Bozièkom
in, DedkomMrazom- za. nekatere. Pro9rame Je potrebna predhodna rezervacija na
telefon 01 24 42 180 med delovniki od 7. 00 do'15'. OO ure ali'na narocila 'zoo. si'

9 Dodatne ugodnosti za imetnike letnih vstopnic:
. 10 % popusta v gostinskem lokalu Safari.
. 1   popusta za gledali¹ke predstave Hi¹e otrok in umetnosti.

10 Morebitne predloge in pripombe nam lahko sporoèite na info@zoo. si.
11. Ve6 na www.zoo. si in www.facebook. com/zoo. si/!
12' ?iS^!.mo-Tlpravico do OPUStitve. spi"emembe ali zamenjave programov. Ti splo¹ni

pogoji in morebitne spremembe so objavljeni na spletni strahi www. zoo. si.

Lepo vabljeni, pri nas je vsak dan drugaèen!
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