Nyttige og praktiske informationer om Zoologisk Have
Inden mit besøg

Kontaktinformation

Praktiske informationer

Sådan finder jeg vej

Inden mit besøg i Zoologisk
Have, har jeg mulighed for at
forberede mig på turen.

Roskildevej 32

I informationsboksene på
denne side, kan jeg finde
hjælpsomme informationer
til forberedelse af mit besøg.

Tlf. 72 200 200

På Zoologisk Haves
hjemmeside kan jeg finde
praktiske informationer
vedrørende mit besøg, som
åbningstider, billetpriser,
spisesteder og nyheder.

Hvis jeg skal tage offentlig
transport til Zoologisk Have,
kan jeg lave en rejseplan for
turen dertil og hjem igen. Jeg
kan lave rejseplanen her:
www.rejseplanen.dk.

Jeg kan komme til Zoologisk
Haves hjemmeside her:

Jeg kan også læse om
offentlig transport eller
parkering, hvis jeg kommer i
bil her:

2000 Frederiksberg

zoo@zoo.dk

www.zoo.dk

www.zoo.dk/da/besoegzoo/parkering-og-transporttil-zoo/

Billetsalg

Opbevaring og trækvogne

Jeg køber billetter og årskort i
billetsalget ved
Hovedindgangen eller i
billetkontoret ved siden af.

Jeg kan leje en bagageboks,
hvis jeg har brug for
opbevaring af tasker og
lignende, mens jeg går rundt i
ZOO

Jeg kan også købe billetter og
årskort online på:
www.zoo.dk

Hvor kan jeg spise, hvis jeg
bliver sulten?
Jeg kan nyde medbragt mad
ved bænke og borde flere
steder i ZOO. I Børnezoo er
der f.eks. bænke og borde
både udendørs og inde i en
lille bygning, der kaldes
”Madpakken”.
I ZOO er der også mange
spisesteder, hvor jeg kan
købe mad og drikkevarer. Jeg
kan læse mere om
spisestederne her:
https://www.zoo.dk/da/beso
eg-zoo/spis-i-zoo/

Jeg kan også leje en
trækvogn, hvis jeg har mange
ting at have med rundt i ZOO.

Hvor kan jeg slappe af og
finde ro?
Selvom der tit er mange
gæster i ZOO, så kan jeg ofte
finde et sted, hvor der er fred
og ro.
Jeg kan f.eks. finde bænke
mange steder i ZOO, hvor jeg
kan sætte mig og slappe lidt
af.
Hvis jeg går væk fra
anlæggene for de dyr, som
flest gæster ser på, f.eks.
isbjørne, løver, pandaer,
elefanter og aber, så vil jeg
også kunne finde fredelige og
stille områder.

Hvor kan jeg finde hjælp og
spørge om information?
Jeg kan henvende mig til en
af de mange
Zoomedarbejdere, der går
rundt i haven. De er altid klar
til at hjælpe og svare på
spørgsmål.
Jeg kan også gå ind på
billetkontoret ved
Hovedindgangen. Her kan jeg
få hjælp og informationer.

Hvornår er der færrest
besøgende og mest roligt?
Der er normalt mest roligt i
ZOO på hverdage før kl. 11 og
efter kl. 15.
På Årskortdage, der som
regel ligger om lørdagen, kan
der være mange besøgende.

Toiletter
Der er toiletter flere
forskellige steder i ZOO.
Jeg kan finde dem ved at se
på oversigtskort eller skilte i
ZOO, der viser, hvor de er
placeret.
Jeg kan også altid spørge en
Zoomedarbejder om vej.

