
FREJUS ZOOLOGISKA PARK
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D’AZUR

Fréjus zoologiska park är en familjepark som 
täcker 16 hektar. Upptäck de 400 djuren från 5 
kontinenter och deras livsstil. Under aktiviteterna, 
träffa parkens djurskötare. Vaktmästare som 
är mycket knutna till djurens välbefinnande och 
bevarandet av ekosystemet. Läs mer om flora och 
fauna genom roliga animationer. 

SAMMANFATTNINGSVIS

Djurparken 
Utbildare och utbildningsverksamhet 
Växtutrymmet 
Avkopplande plats med butik och mellanmål 
Barnaktiviteter 
Priser, scheman och åtkomst



DJURPARKEN

Unna dig en familjevandring i Frejus zoologiska park. 
Denna familjepark erbjuder dig att upptäcka 400 vilda 
djur som alla är lika olika som varandra (däggdjur, 
fåglar, reptiler ...). Dra nytta av detta idealiska tillfälle 
att tillbringa en trevlig tid med dina barn men också 
för att visa dem rikedomen av biologisk mångfald.
De 100 viltarterna är spridda över 16 hektar.
Du kommer att träffa ett par fennecs, en stam av 
Flamingos av Kuba och Chile, en familj av Lamas 
och Lions, ett par vargar i Europa, 2 bröder Bengal 
Tiger, en familj av Zebra of Grant, dessa magnifika 
fåglar familjen Amazonas med vit front, gul front och 
gult huvud, Gina den asiatiska elefanten mormor till 
djurparken , de 2 vännerna Amfibiska Hippopotamus, 
familjen Nenette och Jimmy schimpanserna och 
många andra arter!

UTBILDARE OCH 
UTBILDNINGSVERKSAMHET

En skylt finns tillgänglig vid ingången till butiken för 
information om den pedagogiska verksamheten i 
Frejus zoologiska park (tidtabeller, platser...). Så snart 
solen går upp ligger Fréjus zoologiska park på marken 
och ägnar sig helt åt invånarnas välbefinnande. Kom 

240, rue Hubert Masquefa – Le 
Capitou - FRÉJUS

https://www.zoo-frejus.com/ 04 98 11 37 37

Användbara länkar



 
och träffa dem under deras pedagogiska aktiviteter för 
att lära dig mer om ekosystemet omkring dig.
Under animationerna får du chansen att utbyta med 
healers. De presenterar sin usla, sin kost, sitt sätt att 
leva, sin utveckling... Teamet på Fréjus Zoological 
Park känner perfekt till invånarnas karaktär, från 
deras favoriträtt till deras favoritspel men också deras 
favoritkamrater. Födelser är att förstora den stora 
familjen av loulous så sent som polo, baby flodhästen 
på 600 kg.

VÄXTUTRYMMET
I Frejus zoologiska park finns många växter. Du kommer 
att upptäcka Medelhavsvegetationen under var och en 
av årstiderna: kaktus, lotus, laurel, jordgubbe, påsklilja, 
näckros... 

AVKOPPLANDE PLATS MED BUTIK 
OCH MELLANMÅL



Ta en paus i snacksbutiken och handla i Fréjus zoologiska 
park för en avkopplande stund.

Parkens mellanmål vetter mot ön Lemur och välkomnar dig 
med vacker panoramautsikt. På menyn har du en meny för 
barn, sallad, maträtt, smörgås, drycker, glass...

Vid ingången till djurparken erbjuder butiken en skuggig 
terrass och en drink där du kan koppla av.

Picknick är också tillåten inne i parken.

BARNAKTIVITETER
Eftermiddags födelsedag: från 6 år gammal. 
Onsdag och lördag från 1 januari till 31 december 2021.
Längd: 2 timmar, 2 p.m. till 16:00.m.

Minst 6 barn: inträde erbjuds för festen - 5 gäster. 
Max 11 barn: inträde erbjuds för festen - 10 gäster.

Aktivitet tillsammans med en healer från Frejus Zoological 
Park. Animationer anpassade till barnens ålder och 
gruppens storlek.



Utforska de 5 kontinenterna för att upptäcka olika 
fantastiska djur. Möt elefanten, flodhästen eller den 
vita tigern med lekfulla animationer.
Bokning och information:
04 98 11 37 37 eller viae-post: zoofrejus@orange.fr

PRISER, SCHEMAN OCH ÅTKOMST

PRISER
Från och med 1 januari 2021

Individuell

Barn under 3 år: Gratis
Barn mellan 3 och 9 år: 12€ 
Tonåringar och vuxna, 9 år och äldre: 17€

Årlig individuell prenumeration (1 års giltighetstid)
Barn under 3 år: Gratis
Barn mellan 3 och 9 år: 57,50€
Tonåringar och vuxna, 9 år och äldre: 80€
Semesterkuponger accepteras.



Grupper 20 eller fler
Vuxengrupper
Inträde är gratis för 1 gruppchef med buss och förare.

Grupper för vuxna och barn
Inträde är gratis för 1 gruppchef med buss, förare och barn 
under 3 år.

Skolgrupper
Inträde är gratis för en skötare och busschauffören.
Förklädena drar nytta av vuxengruppspriset.

TIDTABELLER

Öppet 365 dagar om året 
Parken stänger en timme efter att fönstret stänger.

Sommarschema 
1 juni till 31 augusti 
10 a.m. till 6 p.m.

Andra säsonger scheman 
1 mars till 31 maj - 1 september till 31 oktober 
10 a.m. till 17:00.m.

1 november till 28 februari 
10:30.m. till 16:30.m.

TILLGÅNG

Kollektivtrafik. 
Zoo-Fréjus hållplats
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