VISITAÇÃO

Funcionamento
De terça-feira a domingo.
Horário de visitação: 9h às 17h, com entrada permitida somente até às 16h, e limitação
máxima de 1.500 visitantes por dia.
Confira o decreto nº 41.764, de 3 de fevereiro de 2021, que altera o horário de
funcionamento do Zoológico de Brasília, incluindo terça e quarta-feira para visitação,
com limitação de 1.500 visitantes por dia.
Confira o decreto nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, que permite o funcionamento
do Zoológico durante o lockdown no Distrito Federal.
Confira a portaria nº 11, de 8 de abril de 2021, que regulamenta as medidas a serem
adotadas pela FJZB no que se refere às ações que visam impedir a propagação do vírus
causador da doença COVID-19.
Confira o mapa de visitação do Zoológico de Brasília.

Venda antecipada de ingressos para o final de semana
Terça a sexta, entre 9h e 17h, na bilheteria do Zoológico. O ingresso antecipado é com
data marcada, não podendo ser remarcado ou reembolsado em casos de não
comparecimento e há o limite de 300 entradas adquiridas de forma prévia para cada dia
do final de semana ou feriado.

Valor do Ingresso:
3ª, 4ª e 5ª Feira (exceto feriados): R$ 5,00 (preço promocional) para todos.
Sexta-feira, sábado, domingo e feriado: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia entrada).
Meia Entrada Obrigatória
Valor da Meia Entrada: R$ 5,00
Pagam meia entrada crianças de 6 a 12 anos; idosos (acima de 60 anos)*; estudantes*;
beneficiários de programas sociais do governo*; e professores, pedagogos, orientadores
educacionais e servidores da carreira Assistência à Educação do sistema de ensino do
Distrito Federal*.

*mediante comprovação.

Promoção:
Foi instituído o preço promocional às terças, quartas e quintas-feiras para todos os
visitantes no valor da meia entrada R$ 5,00 (cinco reais).

Gratuidade:
1. Crianças de até 05 (cinco) anos de idade;
2. Portadores de Necessidades Especiais (PNE) e seu acompanhante, quando necessário.
Observação: É obrigatório apresentação de um documento oficial com foto e a carteira
de Portador de Necessidades especiais (PNE).
Endereço Av. Das Nações, Via L4 sul – Brasília / DF CEP: 70610-100

Atendimento
(Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 14h às 18h)
Site: www.zoo.df.gov.br
Telefone de contato: (61) 3445-7007
Facebook: zoobrasilia
Instagram: @zoobrasilia

