Biopark Štít
Biopark ŠTÍT je soukromé chovné zařízení pro chov
exotických i domácích zvířat ohrožených vyhynutím.
Nachází se ve vesnici ŠTÍT/KLAMOŠ, která leží ve
vzdálenosti 6 km od Chlumce nad Cidlinou.
Najdete zde: šelmy (lvy, tygry, levharty, pumu), primáty
(kočkodany, lemury, makaky), ptáky (různé druhy
papoušků, zoborožce, ledňáčky, holuby) a ostatní zvířátka
(želvy, koně, drůbež, kozy, kozly, atd.).
Cena: 200 Kč

Co je to Ringelland?
Ringlland je malý park, ve kterém se nacházejí tygři,
levharti a jiné kočkovité šelmy. Mimo tyto kočkovité šelmy
jsou zde k vidění kozičky, lamy a zakrslá prasátka.
S tygry za zády se můžete vyfotit i jim být tak blízko, až
ucítíte jejich dech na zátylku. Můžete pozorovat zvířata
z opravdu velké blízkosti.
Ringelland je park, kde Ringelovi v manéži předvádí, co
dokáží naučit svá zvířata. Tito drezéři velkých kočkovitých
šelem jezdili celý život se svými kočkami, hrochem a
dikobrazy s cirkusy po mnoha zemích Evropy i Asie. Po
představení proběhne diskuse, kde se děti dozvědí vše, co je
bude zajímat.
Cena: 200 Kč

ZOO Dvůr Králové
Zkušený
průvodce
provede
naše
žáky
po
nejcharismatičtějších druzích zvířat chovaných v ZOO
Dvůr Králové (sloni, žirafy, gepardi a lidoopi). Interaktivní
formou se seznámí s jejich ekologií, chováním i stupněm
ohrožení ve volné přírodě.
Cena zahrnuje: hodinu se zoolektorem v areálu zoo nebo
v učebně, 1 sadu pracovních listů (tužky s sebou)
s autorským řešením k pracovním listům.
Cena: 300 Kč

ZOO Jihlava
Zoo Jihlava rozdělená do pěti kontinentů. K vidění je zde
téměř 200 druhů exotických zvířat, včetně řady druhů
v přírodě ohrožených vyhubením, umístěných v zajímavých
expozicích – africká vesnice Matongo, asijský parčík
Hokkaido, jihoamerická Hacienda Escondido, pavilon
šelem, Australská farma či Africká savana a mnohé další…
Objednaný program: Africké putování
Pojďte s námi do zoo! Společně se projdeme po části zoo
a představíme si africká zvířata, která cestou uvidíme.
Zjistíme přitom, kdo velí surikatám, co má ráda žirafa nebo
kdo je marabu.
Cena: 300 Kč

Ranč Splněný sen – Žumberk
Na ranči se seznámíte nejen s životem domácích zvířat, ale
vyzkoušíte si i jízdu na koních a spoustu dalších zajímavých
aktivit.
Program:
Ukázka všech zvířátek s výkladem
Jízda na koních a ponících
Střílení vzduchovou zbraní do balónků
Jízda traktorem
Krmení ryb
Hry a soutěže na pískové jízdárně
Opékání vuřtíků (vuřtíky, tácky, kečup, pečivo, nealko
nápoje)
Cena: 250 Kč

Zoo Chleby
Rodinná ZOO nabízí dětské hřiště, kontaktní výběhy se
zvířátky nebo výstavu soch vyhubených zvířat. V areálu
můžete pozorovat mnoho druhů zvířat, např. primáty,
dravce a jiné ptáky, dále lamy, kontaktní kozy, nutrie,
surikaty, prasátka, želvy, gepardice a akvárium se
sladkovodními
rybami. V nové
části
zoo
lze
vidět kopytníky (daňky a velbloudy), medvědy a obyvatele
expozice Terárium (např. drápkaté opičky, hlodavce,
králíky, morčata, ježky, drobné ptactvo, plazy – želvy, hady,
gekončíky, chameleony, leguány, bazilišky…).
Objednaný program: Jsem NEJ
Rekordy ze světa zvířat, nejrychlejší x nejpomalejší,
největší x nejmenší, nejtěžší x nejlehčí, nejdelší x nejkratší
věk, největší rozpětí křídel, největší vejce, nejvíce mláďat,
nejdelší březost.
Cena: 300 Kč

Pohádková zahrada se zvířátky
Pohádková zahrada je místo pro setkávání lidí a zvířátek.
Místo, kde mají svůj domov týraná a opuštěná zvířátka
zachráněná z nevyhovujících podmínek velkochovů,
malochovů či jatek. Skoro všechna naše zvířátka jsou
kontaktní a mají ráda lidskou společnost, kterou aktivně
vyhledávají.
Můžete zde vidět, jak bydlí kozička Anežka doma na gauči
se svojí holčičkou Májou a prasátkem Olivou, které se
nejraději schovává za kamny. Pohladit si zachráněné
beránky, nebo kozičku Lízinku. Ti všichni a spousta jejich
zvířecích kamarádů se těší na Vaši návštěvu, pohlazení
a dobrůtky, které jim můžete dát.
Cena: 150 Kč

Útulek Chrudim
Kromě pejsků se děti seznámí i s dalšími odchycenými
zvířátky, jako např. s kočičkami. V útulku se děti dozvědí
informace o opuštěných, nalezených, týraných a lidským
zacházením jinak poznamenaných zvířatech.
Cena: zdarma

