
 

  

Hlavní gastronomický provoz v naší zoo má tři části:  
Restauraci s obsluhou, samoobslužnou restauraci typu fast food a letní terasu,  
která je zastřešena a v jarních či podzimních měsících ji tak můžeme vytápět. 
Restauraci s obsluhou může navštívit každý návštěvník zahrady, ale především je 
určena pro vás, tj. hosty SAFARI PARK RESORTU. Každé ráno od 7 – 10 hodin zde 
máte nachystané snídaně. V obědovém menu najdete především "naše domácí" 
hotová jídla, doplněná o Africké speciality. Večerní nabídka je rozšířena o jídla na 
objednávku.  
 
Turniket: vstup do zoo na základě karty, kterou obdržíte první den na recepci 
 
Snídaně:   žirafí a zebří salónek, bowling (případně hotelový salónek)  
  7-10 hodin 
Obědy:  od 11 hodin 
Večeře:  do 22 hodin (kuchyň do 21.30 hodin) 
Rezervace: provoz@gastro-zoo.cz ; 777 667 066 ; 499 622 261 
 
Zajímavosti: 
 Expozice trnorepů afrických, želv paprsčitých a především lemurů kata 
 Maudy Muhoni – sochařka ze Zimbabwe, která pracuje v letních měsících přímo na 

dětském hřišti před terasou 
 Africké pohádky – autentické vyprávění pohádek Josefa Vágnera na dětském hřišti 
 Bubnování při snídaních a během dne na terase  
 Oslava narozenin v zoo – objednejte si naše Afričany Facelyho a Camaru  

Restaurace je postavena v typicky africkém stylu s rákosovou střechou a veškeré 
detaily jsou do puntíku z černého kontinentu. Svůj název nese po jednom z masivů 
nejvyšší hory Afriky. Kilimandžáro se skládá ze tří nečinných vulkánů – Shira, 
Mawenzi a Kibo. Právě na Kibo je vrchol Uhuru (česky vrchol svobody) s výškou 5895 
m.n.m. Terasa, která je částečně zastřešená má kapacitu 90 osob a je v provozu 
během letní sezony. Podávají se zde snídaně pro hosty SAFARI KEMPU (v případě 
nepříznivého počasí v Restaurantu LEMUR).  
 
Snídaně:   8-10 hodin (dle počasí – upřesnění místa podávání snídaní každé 

ráno na recepci kempu)   
Obědy: od 11 hodin „naše domácí“ pizza/pasta (těsta na obojí si děláme 

sami v přípravně Kuanda Millo v hospodářské části zoo). 
Večeře: dle aktuálního zájmu hostů a počasí 
Rezervace: provoz@gastro-zoo.cz ; 777 667 066 ; 499 622 261 
 
Zajímavosti: 
 Výhled na buvoly kaferské a začátek safari 
 U restaurantu je nástupiště na safari truck a večerní safari 
 Největší dětské hřiště v zoo  
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