discover an
adventurous day
AquaZoo Leeuwarden is located along the
waterways in the Dutch province of Friesland. it
offers you a truly smashing & splashing day out with

avontuurlijk spelen
Wandel eens via de avonturenroutes langs de
dieren. Loop via boomstammen over de slootjes,
steek via een trekvlot het moeras bij de kangoeroes
over en spring van de ene steen naar de andere. Hou
jij je voeten droog? Ook is er een roeivijver en zijn er

its comprehensive variety of animals. Meet polar
bears face to face, join the seal adventure and walk
the beach with the penguins; an experience you will
not forget easily!
More information: aquazoo.nl/en

om je helemaal uit te leven. Ouders kunnen

entdecken sie einen
abenteuerlichen tag

ondertussen lekker genieten op het terras met een

Aquazoo Leeuwarden ist an den friesischen

hapje en een drankje.

Gewässern gelegen und verspricht mit seinen

speeltuinen. Er is zelfs een gigantische airtrampoline

FEESTJES EN UITJES
Voor zowel grote als kleine groepen biedt AquaZoo avontuurlijke arrangementen. Kinderfeestjes,
familie-uitjes, bedrijfsuitjes, schoolreisjes en nog
veel meer.

Praktische info
Dagelijks geopend, ook tijdens feestdagen.
Enkel 1 januari gesloten.
Gratis toegang voor kinderen t/m 2 jaar.
De Groene Ster 2, Leeuwarden
0511-403030
Info@aquazoo.nl
Koop je tickets met korting op
aquazoo.nl/kaartjes

unzähligen Tierarten im wahrsten Sinne des
Wortes einen spritzigen Ausflug. Stehen Sie
Eisbären von Angesicht zu Angesicht gegenüber,
gehen Sie auf Seehundesafari oder spazieren Sie
über den Strand mit Pinguinen; Einmalige Momente,
die unvergesslich bleiben werden.
Weitere Informationen: aquazoo.nl/de

AquaZoo Leeuwarden
meer dan een dagje uit
Naast een leuk dagje uit, zijn ook educatie en soort
behoud belangrijke taken van AquaZoo. AquaZoo
doet bijvoorbeeld mee aan fokprogramma’s die 
zorgen voor het behoud van in de natuur kwetsbare
diersoorten en een gezonde populatie in dierentuinen.

online et
m
ticketsing
kort

Start je ontdekkingstocht hier!
Wandelschoenen aan, backpack om, ontdekken
maar! Ga samen op zoek naar bijzondere dieren zoals
nijlkrokodillen, zeeberen, gibbons, ringstaartmaki's en
flamingo's. Kom alles te weten over de dieren tijdens
de leerzame presentaties. Deze worden dagelijks
gegeven bij bijvoorbeeld de Humboldt pinguïns en de
rode panda's.
Hier start jouw ontdekkingstocht!
Kijk voor meer informatie en tickets met korting op
aquazoo.nl/kaartjes.

Ga je mee op ijsbereninspectie?

Buiten én binnen!

Dit is uniek in Nederland. Tijdens de ijsbereninspectie

Ook binnen is er een heleboel te ontdekken in

maak je de medische controles die de dierenverzorgers

AquaZoo. Zo kun je bijvoorbeeld allerlei vissen en

dagelijks bij de ijsberen doen van wel heel dichtbij

kikkers bewonderen. Er zwemmen zelfs zeepaardjes

mee. Leuk en leerzaam tegelijk.

rond. Ook andere dieren houden zich binnen schuil.
Zoals de luiaard en het gordeldier. En wat dacht je

online
tickets met
korting

Nieuwe bewoners!
De nieuwste bewoners van AquaZoo zijn de
Amoertijgers. Sta vanaf medio 2022 oog in oog met
deze indrukwekkende dieren en ontdek hoe zij hier van
het water genieten. Wist je dat ze zo sterk zijn dat ze
een prooi van 700 kilo kunnen verslepen?

bijvoorbeeld van gigantische nijlkrokodillen...
Durf jij deze bewoners van AquaZoo te begroeten?

