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                    INFORMATION2018-02-29 

PASSA PÅ PRIS FRAM TILL 24 MARS, 
därefter gäller det högre priset fram till 30 maj som är 

absolut sista beställningsdatum! 

        SÄSONGSKORT 
      

 

Du som är EKAF-medlem kan även i år köpa 
säsongskort till Parken Zoo till rabatterat pris! 

Även i år så gör du din bokning via EKAF,s hemsida  
http://www.ekaf.nu/anmalantillaktiviteter/sasongskortparkenzoo.4.25b7d58415a26d94870402f6.html

men hämtar ut dem i Parken Zoo  

      Ange ditt namn, arbetsplats, personnr och barn & vuxenkort. 
    OBS! Ange även 0 om du inte önskar någon typ av kort. 
 

      Vill du ha dina kort till påsk? Boka senast 24 mars så kan du hämta dina kort   
     i Parken Zoo,s gästservice 26-28 mars mellan kl 12:00-19:00 till det lägre 

     priset. Sista bokningsdag är den 30 maj och även då ska du hämta ut dina kort  
     i Parken Zoo,s gästservice, tidigast 5 dagar efter din beställning. 
 

Betalningen sker via kontant eller kortbetalning vid   
      uthämtandet i Parken Zoo,s gästservice och mot uppvisande av   

      ditt EKAF medlemskort! 

        

 

 

 

 

 
   
 

 

 

BARNKORT (3-16 år) 
   530 kr om du bokar senast 24/3 

   600 kr om du bokar från den 25/3-30/5 

 

 

 

VUXENKORT 
720 kr om du bokar senast 24/3 

750 kr om du bokar från den 25/3-30/5 

 

Detta ingår i 2018 års säsongskort: 

* Obegränsade besök till Parken Zoo * Fria åk i alla karuseller * Fria guideturer i 
djurparken med tåget zoo-expressen, under högsäsong * Artistuppträdanden  * Fina 
barnföreställningar under högsäsong * Bad i Parkenbadet * Inbjudan till VIP-dag  

 
Max 5 kort/medlem! 

                          SÄSONGSPREMIÄR 5 MAJ! 

EKAF MEDLEMSKORT 
MÅSTE UPPVISAS VID 

UTHÄMTANDE AV 

SÄSONGSKORTEN! 

SISTA BOKNINGS-
DAG AV SÄSONGS-
KORT ÄR DEN 30 

MAJ! 
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