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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

 

Csütörtöktől vasárnapig Állatkerti Fesztivál 
Állatos élmények, családi programok, koncertek és előadások a négynapos eseményen 

 
Budapest, 2022. augusztus 1. (hétfő) – Sok-sok programmal, élménnyel és látnivalóval, valamint 
színpadi előadásokkal és koncertekkel várja a nagyközönséget a Budapesti Állatkert a csütörtöktől 
vasárnapig tartó Állatkerti Fesztivál ideje alatt. Ezen a négy napon a kert este 10 óráig lesz nyitva. 
 
Augusztus 4-től 7-ig, azaz csütörtöktől vasárnapig tart az Állatkerti Fesztivál a Fővárosi Állat- és 
Növénykertben. A négy napon át tartó programsorozat a városligeti intézmény közelgő 156. 
születésnapjához is kapcsolódik. 
 
A sokféle állat és növény, állatos élményprogramok, látványetetések, állattréningek és bemutatók 
mellett rengeteg más programmal is kedveskednek a nagyközönségnek. A gyermekeket, családokat 
például kiskertész tanoda, Kádár Ferkó Fotószínháza, arcfestés, csillámfestés, kreatív kézműveskedés 
(papír marionettfigurák, hűtőmágnes készítés, állati színezők, kötélverés stb.), a Róth Miksa Emlékház 
és Gyűjtemény családi alkotóműhelye, Teddy Maci Kórház, „locsolimpia”, illetve vurstli várja. Működni 
fog a több mint száztíz éves Schäftner-körhinta is, amelyet az Állatkert mutatósan felújított. A három 
úgynevezett „TapiZoo” állomáson kézbevehető állati „alkatrészekkel”, tojásokkal, tollakkal, csontokkal 
ismerkedhetnek a látogatók.  
 
Az Állatkert múltja és öröksége iránt érdeklődők vezetett séta keretében ismerhetik meg a patinás 
intézmény történetét és műemlékeit. A séták mind a négy napon délelőtt 10-től indulnak a főbejárattól. 
 
A Varázshegyben napi öt ismeretterjesztő előadást tartanak azoknak, akik az Állatkert titkaira 
részletesebben is kíváncsiak. Lesz például előadás az állatkerti állatorvosi munkáról, a cápák világáról 
és az Állatkert botanikai különlegességeiről is. 
 
Délutánonként, illetve esténként színpadi programok színesítik a kínálatot. Fellép a Kámfor 
Bábszínház, a Veronaki zenekar, a Barcarola Kvartett, a Majorka Színház, a Brass Dance, a Lilium 
acoustic, a Kiflihajó Zenekar, Paulina, a Portéka Színpad, a Kiskalász Zenekar és az Ivan & The 
Parazol is. 
 
Az Állatkert a fesztivál négy napja alatt a szokásosnál tovább, reggel 9-től este 10-ig tart nyitva, a 
pénztárak este 8-kor zárnak (ekkor történik az utolsó belépés, és ekkor kezdődik az utolsó koncert a 
színpadon). Az állatházak, beltéri bemutatóhelyek viszont a nyári hétköznapokon, illetve hétvégéken 
szokásos rendnek megfelelően lesznek nyitva (csütörtökön és pénteken 17.30-ig, szombaton és 
vasárnap 18.30-ig). A fesztivál az Állatkertbe szóló szokásos belépőjegyekkel és bérletekkel 
látogatható, amelyek ezeken a napokon is változatlan áron válthatók meg. 
 

• részletes programkínálat az Állatkert honlapján: https://zoobudapest.com/tervezz-
velunk/programtervezo/programnaptar/2022-08-04-allatkerti-fesztival-2022 

• részletes programkínálat az Állatkert Facebook-oldalán: 
https://www.facebook.com/events/557613109416574/ 
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