Kedves {mezo_Keresztneved}!
Romániai medvetúra
2015 szeptemberében indul a WSPA (World Animal Protection) szervezésében
A WSPA Nemzetközi Állatvédő Egyesület szervezésében 2015. szeptemberében romániai
medvetúra készülődik. 7 nap gyalogtúra a Kárpátokban, mire megérkezel a medvék
szentélyének is nevezett menhelyre.
Mintegy 50 kmes túra és 500 méter szintkülönbség leküzdése után csodálatos
élőhelyükön szemlélheted, figyelheted a mackók természetes életét. Bővebb
információ a WSPA oldalán, kattints itt.

Ha Lipcsében jársz, ki ne hagyd!
http://www.zooleipzig.de/startseite/
Az Ajakos medve (Sloth Bear) a világ veszélyeztetett fajai közé tartozik.
Élőhelye:India, Nepál, Sri Lanka and Bhutan. Egy közepes ajakos medve 125 és 145
kg súlyú, 140170 cm magas. A Lipcsei Állatkert szaporító programjában nemrég
egy ikerpár született. Az ajakos medvék évente egyszer szaporodnak, ilyenkor 1–3,
de legtöbbször két kölyök születik.

Rövid hírek a Veresegyházi Medveotthonból

...TILOS... NE NYÚLJ HOZZÁ...VIGYÁZZ...NE ETESD... Ilyen és ehhez hasonló
feliratokat lehet olvasni az állatkertekben. De nem nálunk!! A mi medvefarmunk
megengedő, az állatok és emberek biztonságát szem előtt tartva. SZABAD etetni
a medvéinket. Szervezett programon LEHET SIMOGATNI farkasokat. SZABAD
kutyával érkezni. SZABAD a gyerekeknek kismotorozni. Mindehhez csak azt
kérjük, hogy tartsd be a játékszabályokat, ezekről házirendünkben olvashatsz.

Május 30án a Medveotthon mellett VETERÁN HASZONGÉPJÁRMŰ találkozó lesz.
Ez minden kisfiú (és nagyfiú, és kislány?) álma. Időzítsd akkorra a

medvelátogatásodat. A program ingyenes, reggel 9től délután 5ig tart.
Veterán traktor, teherautó, de még repülő is lesz, és működés közben is
megnézheted ezeket! Bővebben itt.

Üdvözlettel: a Medveotthon csapata

Ezt a levelet azért kaptad, mert feliratkoztál a Medveotthon hírlevelére ezzel az email címmel: {email}, és ezen a napon:
{feliratkozas_ideje}. Köszönjük. Kizárólag engedély alapú email marketinget folytatunk, így tőlünk spamet biztosan nem kapsz.
Adatmódosítás itt. Ez egy automatikusan generált levél, kérlek ne válaszolj rá!Ha bármilyen kérdesed van, akkor a
varosmarketing@veresegyhaz.hu címre írj!

Veresegyházi Medveotthon  minden nap nyitva
2112 Patak u. 39. Jegypénztár: +36205938113
www.medveotthon.hu

Ha le szeretne iratkozni, kattintson ide!

