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STØT PÅ MOBILEPAY PÅ NR. 86190 eller via en bank-
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S1
S2

S3
S4

P1 2

DK

ÅBENT I DAG: 10-19

Billetter

Sydamerika intro

Kapivar

Guanako

Nandu

GPS

Sydamerika - Safari 1 

Årskort

Det sker

Kort

Bestil mad

Audioguide

0:22

1:17

Miljømærket tryksag 
5041 0546

SVANEMÆRKET

Vi tager forbehold for  ændringer  
i parken og parkens drift.

Løveparkvej 3 · Givskud · DK-7323 Give 
+45 75 73 02 22 · givskudzoo.dk

FIND RUNDT 

DK - 2022

SOV PÅ GIVSKUD ZOO - HOSTEL 
- og gå i zoo, alle de dage I bor her, på 1 dagsbillet.
Overnat 100 m fra GIVSKUD ZOO på  GIVSKUD ZOO - HOSTEL.  
I får værelse med eget bad og vågner op til  ulvehyl. 

Når I bor på GIVSKUD ZOO - HOSTEL, skal I kun betale 1 dagsbillet  
pr. person til GIVSKUD ZOO. Herefter må I komme i parken fra  
og med ankomstdagen til og med afrejsedagen.

Bliv forkælet og tilkøb en lækker morgenmadsbuffet med bl.a.  
lunt brød, ost, frisk frugt, kaffe og juice - delvist af økologiske  
og lokale råvarer.

Familieværelse for 4 pers. inkl. linnedpakke pr. nat fra 800,-

BLIV REVET MED IGEN OG IGEN
MED  ÅRSKORT  ELLER  KULTURÅRSKORT  FÅR DU BLANDT ANDET:

Spisestedet for dig, der elsker fastfood. 
Her finder du burgere, pølser og pommes 
frites. Safari Grill ligger nær den store 
legeplads på P3. 

Priser fra 22,-

Oplev stemningen og smagen af Afrika. 
Fra de overdækkede sidde pladser er der 
udsigt over søen og legepladsen på P2. 
 Baobab byder på flere  spændende retter, 
hvor  smagen fra baobabfrugt er tilført med 
let hånd. Nyd f.eks. et kyllingespyd med 
bagt kartoffel,  coleslaw og marokkansk 
gulerodssalat.

Priser fra 80,-

Køb din egen plysbamse,  madkasse,  
bog eller en gave til én, du holder af. I 
Safari Shop finder du et stort udvalg af 
souvenirs, gaveartikler, tøj og forskellige 
fornødenheder. Her kan du også købe ind 
med hjertet og støtte flere gode projekter. 
Se efter på produkternes mærker.

VIGTIGT AT VIDE:

RYGNING Der må KUN ryges i rygekabinerne, se kortet. 

HUNDE Hunde i snor er velkomne. De må ikke medtages 
i safaribussen, i løveområdet eller i anlæg, hvor du går 
blandt dyr. Der er pasningsmulighed ved løveslusen.

ALARM/SYGDOM/AMBULANCE Kontakt os for akut 
hjælp på tlf.: 75 73 02 22 /21 65 28 47, eller hvis du   
selv ringer efter en læge/ambulance, så vi kan guide 
redningsbilen i parken. 

AUTOHJÆLP Brug hornet på safarituren eller  i 
 løveområdet og bliv i bilen, så hjælper vi.

  

FOTOS Fotos og video er tilladt til privat brug.  
Kommerciel brug kræver skriftlig tilladelse fra parkens 
 marketingafdeling.

Scan:

eller gå ind på  
mitgivskudzoo.dk.

OPGRADER DIN BILLET  TIL ET ÅRSKORT ONLINE 
- i dag eller i morgen. Anvend koden på din bon fra Billetsalg.

Du kan også opgradere din billet i Billetsalg i dag. 
Tillægspris: Børn (3-11 år) 90,-. Voksne (12+) 190,-.  
Digitale kort er gratis. Fysiske kort koster 20,- pr. stk.  

Se alle fordele og særlige oplevelser på givskudzoo.dk.  

Kort over parken
Safarituren 
Safaribus
Spisesteder
Sikkerhed

 

EVENTS 2022  
23.-24. april:  Hunde i zoo 
21.-22. maj:  Vilde vandhuller 
18.-19. juni:  Sov med dinosaurerne, Dino Camp 
25.-26. juni:  Videnskab i Zoo 
20.-21. aug.:  Sov med dinosaurerne, Dino Camp 
27.-28. aug.:  Sammen redder vi verden 
24.-25. sept.:  Høstmarked 
15.-23. okt.:  Giftig efterårsferie

Se mere på givskudzoo.dk 

First StopSnacks, pølser, is, kaffe og drikkevarer.

Pit StopBubble waffles, vaffelis, is, kage, kaffe  
og drikkevarer.

Snack  
O’saurus

Snacks, drikkevarer, is 
og dinosaur-souvenirs.

Slush IceBland selv Slush Ice. Vælg mellem flere varianter.

Safari IsbarChurros, is, kage, kaffe og drikkevarer.

LÆKKERIER - se åbningstiderne på givskudzoo.dk

GØR EN FORSKEL  
FOR DYRENE
Støt Givskud Zoo Naturfond med 
min. 200,-. Så sikrer du, at vi kan 
bruge flest mulige midler på  bevaring 
af udvalgte, truede dyr i naturen i og 
uden for Danmark. Dertil at vi fortsat 
kan fungere som en  velgørende 
 organisation. 
Beløb fra 200,- kan trækkes fra i skat 
–  kontakt os på info@givskudzoo.dk, 
hvis du ønsker det.

FÅ NYHEDER OG DE  
SPÆNDENDE HISTORIER FØRST
Følg dyrene og GIVSKUD ZOO helt tæt på via

 givskudzoo,  

 

 @givskudzoo 

og nyhedsbrev – tilmeld dig på givskudzoo.dk/nyt 

HENT GRATIS  
AUDIOGUIDE  

Hør om dyrene og få  
den bedste safaritur

+ SE OGSÅ   
DAGENS  

PROGRAM

Kulturårskort og årskort: Spar 40% på sort kaffe i hele parken.

2022  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 10:00-16:00      10:00-17:00       10:00-18:00  10:00-20:00       09:30-20:00       

ÅBNINGSTIDER  
Billetsalg er åben i hele åbningstiden, men indgangene lukkes en time før parken.

LUKKET

APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER

FÅ GRATIS 
 AUDIOGUIDE  

  SE BAGSIDEN

Spis lækker dansk mad og se 
 historiske  billeder fra dengang, 
hvor  GIVSKUD ZOO startede som 
 Løveparken. Retterne er hjemme-
lavede,  opskrifterne kreeret af 
vores køkkenchef og baseret på 
lokale og  økologiske råvarer, når 
det er muligt. Vælg mellem flere 
danske favoritter bl.a. tarteletter, 
frikadeller med kold kartoffelsalat, 
flæskestegssandwich og smørre-
brød. Pommes frites er også  
på menuen.

Priser fra 45,-
Is og lune pandekager ad libitum
kun 75,- pr. person.

ÅBEN: Lørdage, søndage, helligdage  
og alle dage 27/6-5/8 og 17/10-21/10.

*på alle åbnings dage  
et år fra udstedelsesdatoen

13 danske zoos  
og akvarier

 FRI ADGANG 
 i et år:*

1 GRATIS BESØG 
hvert sted:  

50% RABAT  
på entré i:

15% RABAT  
på entré i:

25% RABAT  
på entré i:

50% RABAT 
på entré i:

ÅRSKORT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KULTUR- 

ÅRSKORT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔vi elsker legebørn

vi elsker legebørn

vi elsker legebørn

 ©2022 The LEGO Group

SPAR 40% PÅ SORT 
KAFFE I HELE PARKEN  

med dit kulturårskort  
eller årskort
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Kort over parken
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  FODRING  
  FORBUDT!
NEJ! Du må ikke selv fodre 
dyrene i GIVSKUD ZOO 
- ZOOTOPIA. Får dyrene 
forkert eller for meget foder, 
risikerer de at blive syge. 

SIKKER LØVESAFARI 
Selvom løverne er rolige, er de lige så farlige som i naturen. Derfor er det vigtigt at 
 OVERHOLDE ALLE sikkerhedsregler i løveanlægget. Er du uden bil, kan du tage safaribussen  
ind til løverne eller se løverne i anlægget over for Safari Shop. 
Sikkerhedsregler i løveanlægget:

Ingen hunde.  
De kan passes ved 
 indkørslen til løverne

Ingen rygning

Dyt for hjælp

Ingen adgang for 
biler med stoftag 

Hold vinduer, døre og soltag  lukket 
og låst.  Aktiver børnesikring. 
 Op tagelser og foto KUN  indefra 
bilen 

Det er STRENGT FORBUDT  
at forlade bilen

MAD OG SHOPPING
Varierende åbningstider  
- se givskudzoo.dk/dag

SERVICES

First Stop

Baobab

Snack O’saurus

Safari Shop

Safari Grill

Pit Stop

Jacobs Spisehus

Slush Ice

Safari Isbar

Information

Indgang for gående

Indgang for kørende

Billetsalg

Årskort

Safaribus

Safarirute

Parkering

Toilet

Førstehjælp

Vagt

Hjertestarter

Grill

Picnic

Madpakkehus

Babycare Center

Skifteleje og mobil lift

Mikroovn

Shopping

Handicap-legeredskaber

Rygeområde

Bagagebokse

Særudstilling

Oversigtskort

Safariområde

Sminketeatret

Overnatning

HENT GRATIS  
AUDIOGUIDE  
Hør om dyrene og  
få den bedste safaritur.

SE DAGENS aktiviteter  
og tjek tider for safaribusser,  
spisesteder og salgssteder.

Scan QR koden eller gå 
ind på mitgivskudzoo.dk

SPØRG MIG
- hvis du har brug for hjælp.

SPÆNDENDE  
SÆRUDSTILLINGER

 
DØDENS HYTTE  

Oplev døden skabe liv

 
PLASTIKPLANETEN 

Lær fakta om plastik forurening  
og gør selv en forskel

 
INSPIRATORIUM  

Lær at hjælpe naturen 

 
VERDENSMÅLSPARKEN  

Lær om de 17 verdensmål

BABYCARE CENTER
Hyggeligt pauserum med ammestue,  mikrobølgeovn, 
puslepladser og toiletter. Til dig med de helt små børn. 

Her finder du også stort toilet med skifteleje og  
mobil lift til større børn og voksne.

HANDICAP-LEGEREDSKABER  
Få folder i Billetsalg med liste over de særlige  
legeredskaber for børn i kørestol.

SMINKETEATRET* 
Få børnenes ansigt malet som et dyr.  
Pris 80,- pr. barn.

BAG SNOBRØD GRATIS* 
+ vask guld for 20,- i tipilejren  
på P1 ved siden af ulveanlægget. 
 

*Åben alle lørdage, søndage, helligdage samt alle 
dage 27. juni – 12. aug. og 17. – 21. oktober.

SAFARIBUSSEN
Tag med fra P1 og hør om dyrene 

på en guidet bustur. Ruten er den samme, 
som tages i bil. 

Turen tager 1,5-2 t. med stop på P2, hvor du selv 
går rundt. Køb billet til 40,- i Billetsalg. 

Kultur- og årskortholdere får 50% rabat  
på prisen uden for højsæson (uge 26 - 32). 


