
hli aJ v aO

O
Z

řm ížz íeb ooz

Březinovy sady 10
586 01 Jihlava

www.zoojihlava.cz

Toužíte 
po exotických 

zážitcích?

Chcete nahlédnout 
do africké vesničky?

Navštivte 
naši zoo!

Dopřejte svým dětem
kontakt s přírodou

Malým návštěvníkům je k dispozici 
také dětský koutek.

Malebné údolí řeky Jihlávky 
se stalo domovem pro více než sto druhů 

exotických zvířat.

Pořádáme pro Vás 
mnoho zajímavých akcí
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