Pátrač Tino spoznáva sady, parky a záhrady Bratislavy
(základné informácie a dôležité kontaktné údaje)
Navštevované miesta:
1. Sad Janka Kráľa
Voľný vstup
2. Grassalkovichova záhrada
Otváracie hodiny:
10:00 – 20:00
Voľný vstup
3. Medická záhrada
Otváracie hodiny:
Voľný vstup

8:00 – 22:00

4. Horský park
Otváracie hodiny:
Voľný vstup

9:00 – 20:00

5. Vodárenská záhrada
Otváracie hodiny:
Hlavná sezóna:
1.4.-31.10. (6:00 – 22:00)
Vedľajšia sezóna:
1.11. – 31.3. (7:00 – 19:00)
Voľný vstup
6. Komunitné záhrady
V prípade záujmu dozvedieť sa niečo viac o komunitnej záhrade
v priestoroch Vodárenskej záhrady, prípadne o chovaní včiel,
Kontakt:
Petra Ježeková, 0918 495 964, jezekova@zivica.sk
7. Botanická záhrada
Otváracie hodiny:
1.4.-31.10. (9:00 – 18:00)
Vstupné:
- deti do 6 rokov:
vstup voľný
- deti od 6 rokov:
1,50 €
- dospelí:
3,00 €
- skupinové exkurzie, ktoré majú záujem o odborný sprievod, treba nahlásiť vopred (654 25 440)
Náhradná otázka: Najvzácnejšou rastlinou je Wollemi Pine, ktorá si pamätá ešte dinosaurov.
V Botanickej záhrade ju nájdeš:
A) hneď za vstupnou bránou
B) pred skleníkom
C) v skleníku

8. ZOO
Otváracie hodiny:
Leto
Október
Zima
Marec

(1. 4. - 30. 9.)
(1. 10 - 31. 10)
(1. 11. - 28. 2.)
(1. 3. - 31. 3.)

09:00 - 18:00 h
10:00 - 16.00 h
10:00 - 15:00 h
10:00 - 16:00 h

posledný vstup o 18:00 h, areál otvorený do 19:00 h
posledný vstup o 16:00 h, areál otvorený do 17:00 h
posledný vstup o 15:00 h, areál otvorený do 16:00 h
posledný vstup o 16:00 h, areál otvorený do 17:00 h

Otvorené denne po celý rok aj počas sviatkov (okrem 1.1.).

Vstupné:
leto

zima

(1.4. - 30.9.)

(1.10. - 31.3.)

Dospelí:

5,00 EUR

4,00 EUR

Vstupné ** :

zadarmo

zadarmo

Deti* :

3,50 EUR

3,00 EUR

ZOO + DinoPark

* Deti (od 3 do 15 rokov), dôchodcovia, študenti dennej formy štúdia (od 16 do 26 rokov po preukázaní sa
študentským preukazom), ZŤP - dospelí
** Deti do 3 rokov, ZŤP - deti, ZŤP-S (dieťa s doprovodom, dospelý s doprovodom), pedagogický dozor so
školskými skupinami (na 10 detí jeden pedagóg zadarmo, platí len počas školského roka a len pre pedagogický
dozor). Pedagogický dozor je povinný sprevádzať skupinu počas celej návštevy v ZOO Bratislava.
Dinopark je otvorený počas celého roka, avšak od 1.11. do 31.3. nie sú modely pohyblivé a ozvučené a 3D
kino je mimo prevádzky.

Kontakt:

Dana Poliačková
0908 943 033
patrac.tino@gmail.com
www.patractino.sk
www.facebook.com/patractino

