
Afrykańskie Safari w Czechach 
 

Największa w Europie kolekcja zwierząt afrykańskich Pawilony tropikalne: Świat Ptaków i 

Wodny Świat. 

Pawilony: drapieżników, słoni, hipopotamów, lwów, nosorożców, goryli, zwierząt nocnych.  

Największa na świecie hodowla żyraf 
 

 
CENA: OD 353 ZŁ / OS. 

 

 

 

 

 

ZOO SAFARI w Dvůr Králové nad Labem jest bardzo ciekawym 

ogrodem zoologicznym nastawionym na hodowlę zwierząt afrykańskich. 

Największą atrakcją ZOO jest żyrafa okapi. Żyrafa ta pochodzi z 

równikowych obszarów afrykańskich lasów deszczowych. 
Ogród zoologiczny jest jedynym w Środkowej Europie i 13 na 

kontynencie europejskim oraz 35 na świecie, które prowadzi hodowlę 

okapi w niewoli. W Europie w niewoli żyje tylko 53 okapi, a na świecie 

dalszych 140. Szacuje się, że na wolności w lasach tropikalnych Konga 

żyje do 11 000 okapi. W sezonie wiosennym i letnim zwiedzającym 

udostępniany jest cały obszaru ogrodu zoologicznego z wszystkimi 

pawilonami i z ponad 2400 zwierzętami. Ponadto latem na wybiegu 

"Safari" zajmującym obszar 27 ha, znajdują się afrykańskie zwierzęta 

kopytne i ptaki. Zwiedzający mają możliwość odbycia 20 minutowej 

przejażdżki specjalnym safaribusem, dzięki której można choć przez 

krótką chwilę, poczuć klimat prawdziwego afrykańskiego safari i 

wyobrazić sobie warunki w jakich żyją tam dzikie zwierzęta. 

Ramowy program wycieczki: 
 

 

 

Wyjazd z Bytomia /lub innego miasta/ o godz. 5:00. Przekroczenie granicy 

w Kudowie. Przyjazd do miejscowości Dvur Kralove w Czechach. 

Zwiedzanie jednego z najpiękniejszych w Europie ogrodu zoologicznego. 

Przerwa na obiad w restauracji. Dalsze zwiedzanie. Przejażdżka 

Safaribusem po Safari wraz z komentarzem wyszkolonego kierowcy. 

Obserwacja żyjących na wolności zwierząt afrykańskich, tj.: żyrafy, 

słonie, hipopotamy, nosorożce... 

Wyjazd z zoo około godz. 18:00. Powrót do kraju w godzinach 

późnowieczornych (około 22:00). Zakończenie wycieczki. 
 
Cena zawiera: 

* przejazd autokarem klasy lux 

* bilet wstępu do zoo wraz z przejażdżka Safaribusem 

* obiad w restauracji 

* ubezpieczenie KL + NNW  

* opieka pilota 

* opłata TFG 

Ważne uwagi: 

- Uczestnicy muszą posiadać aktualne paszporty lub dowody osobiste. 

- Kalkulacja przygotowana dla grupy min. 45 osób płatnych + 3 opiekunów gratis. 

 

 

Organizator: 

 „Evi Trans” Ewa Bąk 

ul. Piłsudskiego 26/4, 41-902 Bytom 

E-mail: ewa.bak@op.pl           Tel.: +48 / 881-587-798 

mailto:ewa.bak@op.pl

