
tot 12 jaar

Ingang themagebied
(eenrichtingsverkeer) Geen toegang 

Volg hoofdrouteUitgang themagebied

VEILIG OPEN

KIND KWIJT? EHBO NODIG? 
Bel 010 4431 481 of meld je bij 
één van onze medewerkers, zij 
zijn onder andere herkenbaar 
aan de hesjes ‘Blijdorp steward’. 

De EHBO-post is te vinden bij de 
entree Oceaniumzijde en bij 
restaurant de Oewanja Lodge. 
Er wordt gewerkt met een 
aangepast protocol waarbij 1,5 
meter zoveel mogelijk gewaar-
borgd wordt voor iedereen zijn 
veiligheid.

tot 12 jaar

Eten en drinken



WELKOM IN BLIJDORP
Geniet van een mooie en ontspannende dag in Diergaarde Blijdorp. Om dit 

mogelijk te maken én de veiligheid te waarborgen hebben wij een aantal 

maatregelen genomen. Daarnaast gelden de volgende landelijke regels: 

• Ben jij zelf of is iemand in jouw gezin niet lekker? Betreed Diergaarde Blijdorp niet en blijf thuis!

• Was vaak je handen.

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

• Schud geen handen.

• Houd 1,5 meter afstand (1 gorilla) van anderen.

• Het dragen van een mondkapje in binnenruimtes is verplicht.

ROUTE  

De hoofdroute van onze Diergaarde is tweerichtingsverkeer. Alle zogenoemde ‘subroutes’ zijn 

eenrichtingsverkeer. De ingang van deze routes is te herkennen aan de pootafdrukken. Volg de route op de 

plattegrond en mis niets! Het is niet toegestaan om in een subroute terug te lopen. Voor gebouwen geldt een 

maximum aantal gasten. Het kan zijn dat je even moet wachten of op een later tijdstip terug moet komen. 

TOILETTEN  
Er zijn diverse (mindervalide) toiletten geopend, om de veiligheid te waarborgen zijn sommige toiletgroepen 

enkel open voor mannen of vrouwen. Bekijk ze op de plattegrond. Voor de toiletten die open zijn geldt een 

beperkte toegang. Het kan zijn dat je in de rij moet wachten op 1,5 meter afstand. De toiletten worden vaker 

gereinigd en zijn tijdens de schoonmaak afgesloten. Volg de instructie van de desbetreffende medewerker op.

HORECA & WINKEL  

Een deel van onze horeca-locaties is geopend, tot een maximum aantal personen, waarbij de 1,5 meter-

regel nageleefd wordt. Ook zijn er aantal buitenpunten open. Laat indien mogelijk één persoon de bestelling 

opnemen en betaal contactloos. Volg indien nodig de instructies bij de locatie.  

De Zee van Zoovenirs en VriendenBazaar zijn geopend.

KIND KWIJT? EHBO NODIG?  

Bel 010 4431 481 of meld je bij één van onze medewerkers, zij zijn onder andere herkenbaar aan de hesjes 

‘Blijdorp steward’. De EHBO-post is te vinden bij de entree Oceaniumzijde en bij restaurant de Oewanja Lodge. 

Er wordt gewerkt met een aangepast protocol waarbij 1,5 meter zoveel mogelijk gewaarborgd wordt voor 

iedereen zijn veiligheid.

Samen zorgen we voor een zorgeloze dag. Bedankt voor je begrip en veel plezier!
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VOLG ONS

TIP!
Download deBlijdorp-app


