
 

          Прес-реліз 

 

Hagenbeck hilft – квиток для людей з України, які шукають 
прихисток 
Безкоштовний вхід для дітей віком до 16 років, відвідувачі віком від 17 років платять спеціальну 
суму - 9€. 

Як соціально та культурно відповідальний сімейний бізнес, компанія Hagenbeck хоче 

зробити свій внесок і полегшити візит до Гамбурга для всіх українців, які шукають 

прихисток. У співпраці з Фондом Hagenbeck парк тварин запровадив білет "Україна". 

Шукачі захисту віком до 16 років отримують безкоштовний вхід до зоопарку Hagenbeck 

на літній сезон 2022 року. Відвідувачам України старшого віку або людям, які 

супроводжують дітей віком до 16 років, доведеться заплатити лише спеціальну, дуже 

знижену ціну – 9€. Фонд Hagenbeck покриє різницю із звичайним денним квитком. 

Квиток "Україна"  можна придбати в касі лише за умови пред'явлення українського 

паспорта або довідки про громадянство. 

 

Щоб дати старт акції, Hagenbeck запросив сьогодні до зоопарку кількох людей 

шукаючих прихисток, а також Генерального консула України д-ра Тибінку. Талісман 

Hagenbeck- Emma вручила кожному гостю пакет із сюрпризом, у якому знаходилася 

спеціально зроблена українською мовою листівка про дім. "В даний час у Гамбурзі 

проживає близько 30 000 українців, які шукають захисту. Всі вони запрошуються до 

Hagenbeck, щоб добре провести час у парку тварин і трохи відпочити. Тому я тим 

більше радий, що сьогодні ми змогли запустити цю ініціативу у співпраці з Фондом 

Hagenbeck“, сказав доктор Дірк Альбрехт, директор парку тварин, коментуючи запуск 

квитка "Україна". 

 

Крім вартості квитка "Україна" Фонд Hagenbeck також підтримує роботу Європейської асоціації зоопарків 
та акваріумів (EAZA). "Мережа, яка завжди використовувалася у мирний час для перевезення тварин та 
колегіального обміну, вдало функціонує і під час кризи. Ми підтримуємо ініціативу EAZA у розмірі 15 000 
€, яка використовує усі зібрані кошти саме на харчову допомогу та допомогу у відновленні України", - 
сказав Корд Крассельт, член правління Фонду Hagenbeck. 
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