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Kedves {mezo_Keresztneved}!
A világ legrégibb állatkertje
A Schönbrunni állatkert már háromszor volt Európa legjobbja. Nyáron egy
bécsi látogatás? hmmm
A Schönbrunni állatkert a világ egyik legmodernebb és legjobb állatkertjének
számít. Az állatok kifutója különösen nagy területtel rendelkeznek és a
természethez közel találhatóak. Több mint 500 állatfaj él itt, a szibériai tigristől a
vízilón át az orrszarvúig. Különleges látnivalók az esőerdőház, a nagy DélAmerika
terület és az ORANG.erie, mely bécsi orángutánok új otthona. 2014 májusa óta
újra találkozhatunk jegesmedvékkel az állatkertben: Az új részleg, a "Franz
JosefLand” 1700 m² alapterületű, így elegendő helyet biztosít a fehér óriásoknak
a tombolásra. Most először merülés közben is megfigyelhetjük a medvéket.
http://www.wien.info/hu/sightseeing/sights/imperial/schoenbrunnzoo

Medvemenhelyek a világban
A Veresegyházi Medveotthon is ott van azon az előkelő listán, ami a világ
medvemenhelyeit tartja számon.
Az első medvemenhelyeket Görögországban és Törökországban alapították az
1990es évek elején, legutóbb pedig Romániában nyílt egy otthon, Brassótól nem
messze.
http://bearsanctuary.com/bearsanctuariesaroundworld

http://www.medveotthon.hu/webgalamb/page.php?message_ID=336&code=k94eak26472c9kc4fed86d95761a1kf128e327
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Rövid hírek a Veresegyházi Medveotthonból

Ajándékozni szeretnél medvefarm belépőt? Mostantól megteheted! A
Jegypénztárban szólj és fizesd ki (még csak készpénzben!), ezért
ajándékkártyát kapsz cserébe, amit aztán átnyújthatsz a
kedvezményezettnek te magad. Kétféle kártyát készítettünk: egy felnőtt,
600 Ftos és egy gyerek, 500 Ftos kártyát. Az árat természetesen a kártyán
nem tüntetjük fel, csak a számlán. Jegypénztár telefonszáma itt.

Barangold be saját vezetővel a medveotthont! Privát vezető előjegyezhető a
Jegypénztárban +3620 5938113 valamint a +3620 9169279 számokon.Ára 5000
Ft/óra. Szakértő zoopedagógus avat be a Medveotthon történetébe, az etetés
és ápolás rejtelmeibe, a farkasok szelidítésébe. Sétálj szakértőnkkel, legyél
Te is szakértő!

Üdvözlettel: a Medveotthon csapata

Ezt a levelet azért kaptad, mert feliratkoztál a Medveotthon hírlevelére ezzel az email címmel: {email}, és ezen a napon:
http://www.medveotthon.hu/webgalamb/page.php?message_ID=336&code=k94eak26472c9kc4fed86d95761a1kf128e327
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{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!
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