
Platnost od 1. 3. 2023 

500 Kč – 999 Kč 
balíček pro jednotlivce balíček pro firmy balíček pro školy 

 

1x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro rodinu 

v hodnotě 15 Kč  

1x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dítě 

v hodnotě 5 Kč  

1x kniha podle vlastního 
výběru 

  
 

2x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 10 Kč  

2x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dítě 

v hodnotě 5 Kč 

 

1 000 Kč – 1 999 Kč 
balíček pro jednotlivce balíček pro firmy balíček pro školy 

 

1x kniha podle vlastního 
výběru  

4x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dítě 

v hodnotě 5 Kč  

1x kniha podle vlastního 
výběru 

 

1x sponzorská roční 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 20 Kč  

3x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 10 Kč  

7x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dítě 

v hodnotě 5 Kč 

 

2 000 Kč – 2 999 Kč 
balíček pro jednotlivce balíček pro firmy balíček pro školy 

 

1x kniha podle vlastního 
výběru  

1x kniha podle vlastního 
výběru  

3x kniha podle vlastního 
výběru 

 

1x sponzorská roční 
vstupenka pro rodinu 
sponzora v hodnotě 30 Kč  

5x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dítě 

v hodnotě 5 Kč  

15x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dítě 

v hodnotě 5 Kč 

  
 

4x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 10 Kč  

3x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 10 Kč 

  
 

1x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro rodinu 

v hodnotě 15 Kč 
   

 

  



Platnost od 1. 3. 2023 

3 000 Kč – 3 999 Kč 
balíček pro jednotlivce balíček pro firmy balíček pro školy 

 

2x kniha podle vlastního 
výběru  

1x kniha podle vlastního 
výběru  

3x kniha podle vlastního 
výběru 

 

1x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 10 Kč  

4x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dítě 

v hodnotě 5 Kč  

3x sponzorská skupinová 
vstupenka pro až 10 žáků 
a 2 učitele v hodnotě 20 Kč 

 

5hodinový zážitek se zvířaty 
v zoo včetně krmení (pro 

2 osoby) v hodnotě 30 Kč  

3x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 10 Kč 
  

  
 

2x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro rodinu 

v hodnotě 15 Kč 
   

  
 

1x sponzorská roční 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 20 Kč 
  

 

4 000 Kč – 4 999 Kč 
balíček pro jednotlivce balíček pro firmy balíček pro školy 

 

2x kniha podle vlastního 
výběru  

1x kniha podle vlastního 
výběru  

4x kniha podle vlastního 
výběru 

 

1x sponzorská roční 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 20 Kč  

5x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dítě 

v hodnotě 5 Kč  

4x sponzorská skupinová 
vstupenka pro až 10 žáků 
a 2 učitele v hodnotě 20 Kč 

 

5hodinový zážitek se zvířaty 
v zoo včetně krmení (pro 

2 osoby) v hodnotě 30 Kč  

3x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 10 Kč 
  

  
 

2x sponzorská roční 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 20 Kč 
   

  
 

Komentovaná prohlídka zoo 
a vstup do vybraných výběhů 
až pro 4 osoby v hodnotě 30 Kč 
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5 000 Kč – 5 999 Kč 
balíček pro jednotlivce balíček pro firmy balíček pro školy 

 

3x kniha podle vlastního 
výběru  

2x kniha podle vlastního 
výběru  

9x kniha podle vlastního 
výběru 

 

1x sponzorská roční 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 20 Kč  

6x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dítě 

v hodnotě 5 Kč  

5x sponzorská skupinová 
vstupenka pro až 10 žáků 
a 2 učitele v hodnotě 20 Kč 

 

5hodinový zážitek se zvířaty 
v zoo včetně krmení (pro 

3 osoby) v hodnotě 35 Kč  

3x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 10 Kč 
  

  
 

3x sponzorská roční 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 20 Kč 
   

  
 

Komentovaná prohlídka 
a vstup do vybraných výběhů 
až pro 4 osoby v hodnotě 30 Kč 

  

 

6 000 Kč – 6 999 Kč 
balíček pro jednotlivce balíček pro firmy balíček pro školy 

 

3x kniha podle vlastního 
výběru  

2x kniha podle vlastního 
výběru  

10x kniha podle vlastního 
výběru 

 

1x sponzorská roční 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 20 Kč  

6x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dítě 

v hodnotě 5 Kč  

6x sponzorská skupinová 
vstupenka pro až 10 žáků 
a 2 učitele v hodnotě 20 Kč 

 
Noc mezi zvířaty 

až pro 4 osoby v hodnotě 50 Kč  

4x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 10 Kč 
  

  
 

4x sponzorská roční 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 20 Kč 
   

  
 

Komentovaná prohlídka 
a vstup do vybraných výběhů 
až pro 4 osoby v hodnotě 30 Kč 
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7 000 Kč – 7 999 Kč 
balíček pro jednotlivce balíček pro firmy balíček pro školy 

 

4x kniha podle vlastního 
výběru  

3x kniha podle vlastního 
výběru  

15x kniha podle vlastního 
výběru 

 

1x sponzorská roční 
vstupenka pro dospělého 

a dítě v hodnotě 25 Kč  

8x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dítě 

v hodnotě 5 Kč  

7x sponzorská skupinová 
vstupenka pro až 10 žáků 
a 2 učitele v hodnotě 20 Kč 

 
Noc mezi zvířaty až pro 

6 osob v hodnotě 60 Kč  

4x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 10 Kč 
  

  
 

5x sponzorská roční 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 20 Kč 
  

  
 

Komentovaná prohlídka zoo 
a vstup do vybraných výběhů 
až pro 4 osoby v hodnotě 30 Kč 

  

 

8 000 Kč – 8 999 Kč 
balíček pro jednotlivce balíček pro firmy balíček pro školy 

 

4x kniha podle vlastního 
výběru  

3x kniha podle vlastního 
výběru  

18x kniha podle vlastního 
výběru 

 

1x sponzorská roční 
vstupenka pro dospělého 

a dítě v hodnotě 25 Kč  

7x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dítě 

v hodnotě 5 Kč  

8x sponzorská skupinová 
vstupenka pro až 10 žáků 
a 2 učitele v hodnotě 20 Kč 

 
Noc mezi zvířaty 

až pro 7 osob v hodnotě 60 Kč  

4x sponzorská roční 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 20 Kč 
  

  
 

5hodinový zážitek se zvířaty 
v zoo včetně krmení (až pro 

4 osoby) v hodnotě 35 Kč 
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9 000 Kč – 9 999 Kč 
balíček pro jednotlivce balíček pro firmy balíček pro školy 

 

4x kniha podle vlastního 
výběru  

4x kniha podle vlastního 
výběru  

20x kniha podle vlastního 
výběru 

 

1x sponzorská roční 
vstupenka pro dospělého 

a dítě v hodnotě 25 Kč  

6x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dítě 

v hodnotě 5 Kč  

9x sponzorská skupinová 
vstupenka pro až 10 žáků 
a 2 učitele v hodnotě 20 Kč 

 

5hodinový zážitek se zvířaty 
v zoo včetně krmení (až pro 

4 osoby) v hodnotě 35 Kč  

3x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 10 Kč 
  

 
Noc mezi zvířaty 

až pro 4 osoby v hodnotě 50 Kč  

1x sponzorská roční 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 20 Kč 
  

  
 

2x sponzorská roční 
vstupenka pro dospělého 

a dítě v hodnotě 25 Kč 
  

  
 

5hodinový zážitek se zvířaty 
v zoo včetně krmení (až pro 

5 osob) v hodnotě 35 Kč 
  

 

10 000 Kč – 14 999 Kč 
balíček pro jednotlivce balíček pro firmy balíček pro školy 

 

4x kniha podle vlastního 
výběru  

4x kniha podle vlastního 
výběru  

22x kniha podle vlastního 
výběru 

 

1x sponzorská roční 
vstupenka pro rodinu 
sponzora v hodnotě 30 Kč  

8x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dítě 

v hodnotě 5 Kč  

10x sponzorská skupinová 
vstupenka pro až 10 žáků 
a 2 učitele v hodnotě 20 Kč 

 

5hodinový zážitek se zvířaty 
v zoo včetně krmení (až pro 

6 osob) v hodnotě 35 Kč  

3x sponzorská jednorázová 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 10 Kč 
  

 
Noc mezi zvířaty 

až pro 6 osob v hodnotě 60 Kč  

2x sponzorská roční 
vstupenka pro dospělého 

v hodnotě 20 Kč 
  

  
 

2x sponzorská roční 
vstupenka pro dospělého 

a dítě v hodnotě 25 Kč 
  

  
 

5hodinový zážitek se zvířaty 
v zoo včetně krmení (až pro 

5 osob) v hodnotě 35 Kč 
  

 

 

 

  


