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Kedves {mezo_Keresztneved}!
Állati programokat keresel nyárra és még nem találtál? Most kettőt is ajánlunk
és egyik sem mi vagyunk... :)

A fehér tigris  Programajánló
Hol van Felsőlajos? Hát ahol az állatkert!
Kecskemét irányában, az M5ös vagy 5ös úton könnyedén el lehet jutni Felsőlajosra,
ahol ez a magánállatkert üzemel. A 20 hektáros területen állatritkaságok is élnek.
Például Shakira, a kis fehér tigris. Ő minden nap 11 és 16 órakor látható, egyelőre
körülbelül fél órás időtartamra. Nagyon kedveli az embereket, így a vendégek
testközelből is találkozhatnak vele. Ő a világ egyik legritkább állata, de ebben az
állatkertben mindenki számára elérhető és megsimogatható.
http://maganzoo.hu/hirek/053

Hercegnővár, jurtatábor, sajtüzem?
Mindez egy helyen, Garaboncon.
A KisBalaton melletti Garabonc településen található a XXI. századi
parasztgazdaság, a Garabonciás Farm, ahol állat és növénytermesztés folyik.
A Garabonciás Farm túlmutat a paraszti gazdaságon, mivel egy élmény helyszín is:
közkedvelt programok a lovaglás, a kocsikázás ekhós szekéren, az állatsimogatással
egybekötött farmlátogatás.
Kapirgálós tyúkok, csirkék, sárban hempergő, napozó boldog malacok, szelíd nyuszik,
foltos tehenek, büszke magyar szürke marhák, sajtot adó bárányok és kecskék,
önfeledten száguldó lovak várják az idelátogatókat.
http://www.garabonciaskalandpark.hu

Szabadmászás szólóban  no comment
http://www.medveotthon.hu/webgalamb/page.php?message_ID=366&code=76361c4kk94f2feefc8f9287cafb67c7a9a78k
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Falmászó medve :)

Rövid hírek a Veresegyházi Medveotthonból

Ha jártál mostanában a weboldalunkon, szembetűnhetett egykét változás....
2015 június 15én megújultunk, hogy már a virtuális látogatásod is
élményszerű legyen! Szólj hozzá, mondd el véleményed, várjuk a kritikákat is.
Külön köszönjük, ha fényképes élményeid megosztod velünk!
www.medveotthon.hu

Lovas programunk! ÚJÚJÚJ! A medveotthonhoz látogató állatbarátoknak új
programot szerveztünk július 1től. Előre egyeztetett időpontban lovasoktatás,
lovaskocsikázás illetve tereplovaglás programokra van lehetőség. Bejelentkezés:
+36206150447

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

Ha le szeretne iratkozni, kattintson ide!
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