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Od poniedziałku idziemy do zoo

[1]
Od 25 maja można odwiedzać Ogród Zoobotaniczny w Toruniu. W połowie maja, kiedy
kwitną drzewa, krzewy i kwiaty, ogród jest wyjątkowo piękny.
Toruński Ogród Zoobotaniczny dołączył do licznego grona placówek o charakterze zoo, które
zapowiedziały otwarcie na nadchodzący tydzień. Od poniedziałku (25 maja 2020 r.) będzie można
korzystać z większości terenów otwartych obiektu.
- Wiosna to doskonały czas na odwiedzenie naszego ogrodu. Właśnie teraz kwitną drzewa, krzewy i
kwiaty, w zasadzie cały ogród jest zatopiony w zieleni i kolorowych kwiatach - mówi Beata
Gęsińska, dyrektor toruńskiego zoo. - Dla wielu osób, które przyjdą do nas po przerwie
spowodowanej koronawirusem, miłym zaskoczeniem będą także wspaniałe, nowe nawierzchnie
alejek ogrodowych. Wykonane z ekologicznych materiałów są w pełni przepuszczalne dla wody, a
jednocześnie bez problemów mogą z nich korzystać także osoby niepełnosprawne, w tym
poruszające się na wózkach.
Odwiedzający ogród będą musieli przestrzegać zaleceń sanitarnych i organizacyjnych, są to
m.in.:

limit osób jednoczesnie przebywających na terenie ogrodu (wejściem steruje obsługa
obiektu);
obowiązek zwiedzania w maseczkach zasłaniających usta i nos;
konieczność zachowania dystansu społecznego - min. 2 metrowej odległości między osobami;
zakaz korzystania z placu zabaw, altanki, punktu widokowego na wyspę lemurów, karuzeli,
figur do wspinania się;
brak możliwości zwiedzania pawilonów, tj. herpetarium i ptaszarni.
Regularnej dezynfekcji będą poddawane toalety. W razie potrzeby będą wprowadzane dodatkowe
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środki ostrożności.
Warto wiedzieć, że największą atrakcją toruńskiego Ogrodu Zoobotanicznego są niezmiennie pandy
małe. Popularnością, zwłaszcza wśród dzieci, cieszą się także kozy. Natomiast z oglądaniem
niedawno narodzonego pancernika będzie trzeba jeszcze poczekać - przebywa w herpetarium, które
na razie pozostaje niedostępne dla zwiedzających.
Kategoria: Koronawirus, informacje lokalne [2]
Funkcjonowanie miasta [3]

Odnośniki:
[1] https://www.torun.pl/sites/default/files/ara_info.jpg
[2] https://www.torun.pl/pl/koronawirus-informacje-lokalne
[3] https://www.torun.pl/pl/koronawirus-informacje-lokalne/funkcjonowanie-miasta

Strona 2 z 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

