Ścieżka zwiedzania
Rzeźba NIEDŹWIEDŹ POLARNY
Po wejściu do ZOO od razu z Alei Głównej skręcamy w lewo, idziemy cały czas tą
samą ścieżką, która kieruje się delikatnie w prawo, mijamy wybieg wydr. Rzeźba
niedźwiedzia znajduje się po prawej stronie przed wybiegiem niedźwiedzi polarnych.
Rzeźba SOWA
Kierujemy się cały czas tą samą ścieżką delikatnie w prawo. Uwaga na schody, które
prowadzą do wybiegu fok. Za wybiegiem fok przecinamy Aleję Główną. Rzeźba
znajduje się przy wolierach sów od strony Alei Głównej.
Rzeźba PINGWIN
Znajduje się w Pawilonie Ptaszarnia. Za wolierami sów skręcamy z Alei Głównej w
prawo. Kierujemy się na wprost do Ptaszarni. Przed samą Ptaszarnią jest
skrzyżowanie dróg, kierujemy się chodnikiem, skręcając lekko w prawo do Pawilonu.
Rzeźba TUKAN
Znajduje się w Pawilonie Ptaszarnia. Za wolierami sów skręcamy z Alei Głównej w
prawo. Kierujemy się na wprost do Ptaszarni. Przed samą Ptaszarnią jest
skrzyżowanie dróg, kierujemy się chodnikiem, skręcając lekko w prawo do Pawilonu.
Rzeźba GORYL
Do rzeźby dotrzemy z Ptaszarni. Najlepiej wyjść z niej kierując się do tylnego wyjścia,
które jest w korytarzu z prawej strony od rzeźby tukana i pingwina. Skręcamy w lewo
i alejką docieramy do rzeźby, która znajduje się na wprost, na placyku przed
Pawilonem Małp Człekokształtnych.
Rzeźba SŁOŃ
Kierując się od rzeźby goryla, idziemy ku górze. Po prawej stronie znajduje się
wybieg słoni. Na jego końcu skręcamy w lewo. Rzeźba znajduje się na końcu
krótkiego chodnika łączącego wybieg słoni i nosorożców.
Rzeźba NOSOROŻEC
Kierując się od rzeźby goryla, idziemy ku górze. Po prawej stronie znajduje się
wybieg słoni. Na jego końcu skręcamy w lewo. Rzeźba znajduje się na końcu
krótkiego chodnika łączącego wybieg słoni i nosorożców.
Rzeźba KROKODYL
Mijamy wybieg nosorożca z lewej strony, kierujemy się asfaltową drogą w stronę

Mostu Gdańskiego cały czas prosto, mijamy wybieg takinów i nahurów, a następnie
delikatnie skręcamy delikatnie w prawo i chodnikiem kierujemy się w stronę Pawilonu
Gadów. Rzeźba znajduje się na końcu ścieżki po prawej stronie.
Rzeźba ŻYRAFA
Delikatnie skręcając w lewo, kierujemy się tą samą ścieżką, mijamy wybieg
mrówkojada, a następnie skręcamy jeszcze raz w lewo. Rzeźba znajduje się za
wybiegiem pudu, naprzeciwko wybiegu żyraf.
Rzeźba TYGRYS
Od Żyrafy kierujemy się asfaltową ścieżką, mijamy pawilon, skrzyżowanie dróg, a
następnie skręcamy delikatnie w prawo. Idziemy wzdłuż wybiegu tygrysa. Rzeźba
znajduje się mniej więcej w połowie wybiegu po lewej stronie.
Rzeźba REKIN
Od Tygrysa kierujemy się wzdłuż wybiegu lwów, za szpalerem z roślinności znajdują
się schody do Hipopotamiarni. Rzeźba znajduje się po prawej stronie, przed
wejściem.

