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Kedves Hajnalka!

Az állatkertek Michelin guide-ja
28 ország 116 állatkertjét hasonlítja össze az a lista, amellyel A.
Sheridan szakértő dolgozik évek óta. A látogatók száma lapján
négyféle lista készül, a C listán holtversenyben első a Nyíregyházi
Állatkert. Gratulálunk!

Az általa vizsgált állatkertekben az elmúlt hat év alatt 1,4 milliárd eurós fejlesztés valósult meg. Az
irányt a holland arnhemi magánállatkert 1988-ban átadott hatalmas, fedett trópusi csarnoka szabta meg,
melyet azóta több hasonló követett. (Ilyen lesz a budapesti Biodóm is.) Tavaly a fő mérföldköveket a
160 millió euróba került vadonatúj párizsi állatkert, a Bécsben 10,5 millióért átadott, Ferenc József
Földnek nevezett látványos jegesmedve-kifutó és az 55 millió eurót kóstáló wroclawi Afrika-csarnok
jelentette – egyébként ez utóbbi növelte meg Európában legjobban a látogatóforgalmat.
2015-ben a Chesterben nyíló Sziget-projekt emelkedik ki, ahol négy indonéz sziget állatvilágát
modellezik 52 millió euróért.
Teljes cikk itt

Szolárgráfia
Ajánljuk ezzel kapcsolatos cikkünket!
http://medveotthon.hu/hirek/lyukkamerak-a-medveotthonban/
A fotográfus egy képét a NASA "a NAP fotójának" is választotta már, és most nálunk alkot!
Lyukkamerák a medveotthonban és a BarátkoZOO területén

2016.01.05. 10:36

Gmail - ^^^Michelin csillag^^^

2/3

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ff75e65250&view=pt&ca...

Rövid hírek a Veresegyházi Medveotthonból

Kérjük, ha tervezed a látogatásod, nézz rá előtte a honlapra a nyitva tartás miatt. A téli
időszakban ugyanis hamarabb bezár a park, a medvék is aludni térnek.
http://medveotthon.hu/kapcsolat/

Ha már gondolsz a decemberre! Rénszarvasunk még a karámjában pihen, de hamarosan
kicsit dolgoznia kell. A Mikulással és a manókkal együtt oda megy, ahová hívjátok.
Rénszarvasfogat bérlés: +36203970138+36203970138

Ha érdeklődsz Veresegyház iránt, itt megnézheted a Csiribi játék- és gyerekmúzeumunkkal
kapcsolatos terveinket! Kattints: csiribiri

Üdvözlettel: a Medveotthon csapata

Ezt a levelet azért kaptad, mert feliratkoztál a Medveotthon hírlevelére ezzel az e-mail címmel: madihajni@gmail.com, és ezen
a napon: 2015-04-17. Köszönjük. Kizárólag engedély alapú e-mail marketinget folytatunk, így tőlünk spam-et 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!

Call
Send SMS
Call from mobile
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Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype
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