1.Tygří skály (tygr+levharti)
2.ptáci z Indonésie + restaurace u Tygra + prodej suvenýrů
3.emu+ibisové
4.lachtani+paviáni
5.bobři
6.dravci
7.lední medvědi
8.dželady a paovce
9.vlci
10.jeleni+losi+takini
11.dětská zoo (pony+králíci+kozy)
12.klokani
13.žirafy
14.bizoni+lamy
15.koně
16.ptačí pavilon
17.kapybary+tapíři
18.tarárium
19.psouni+surikaty
20.ovce+kozorožci
21.opice
22.ptačí alej
…..................celkem 200 druhů zvířat............

PROCHÁZKA, nejen pro majitele psů a příznivce AKIT - sobota 1.10.2011
Hrad VEVEŘÍ , lodí po PŘEHRADĚ , ZOO Brno a zpět
hrad VEVEŘÍ

:

V 9.ooh sraz u hlavního vchodu do hradu , veliké neplacené parkoviště
individuální prohlídka areálu , přesun podél hradní zdi dolů k přístavišti

lodí po přehradě

: odjezd směr Brno-Bystrc

( 7 zastávek , 45minut )

přístaviště - Bystrc : přejezd šalinou ( jedna zastávka = 2 minuty ) , nebo pěšky
Bystrc – ZOO :

pěšky cca 200m (380kroků) k hlavnímu vchodu ZOO
individuální/hromadná PROHLÍDKA EXPOZIC

Oběd i malé občerstvení je možné kdekoliv po cestě – dohodneme až na místě
Návrat je možný jak individuálně podle Vašich potřeb a nálady , tak podle aktuálního počasí
Veveří , parkoviště u hlavního vstupu v říjnu

PROVOZNÍ DOBA :

hrad Veveří 9-16h
, ZOO Brno 9-17h
MHD jezdí á 10minut obousměrně
,
odjezdy lodí á 50minut obousměrně

NUTNÁ VÝBAVA : libovolný náhubek na svého psa (na loď a MHD) , očkovací průkaz psa (PetPas)
napájecí misku pro psa - vodu lze nabrat na mnoha místech v ZOO i v přehradě
DOPORUČENÁ VÝBAVA :
malou svačinku která se na lodi může hodit , sáčky na psí exkrementy
alespoň 1l lahev na vodu pro všechna štěňata a psí veterány = mají vyšší potřebu napájení
soupis dotazů co by jste se chtěli dozvědět = po dobu plavby bude čas probrat libovolné akití témata
FINANČNÍ NÁROČNOST :

POJÍZDNÁ VSTUPENKA 200,-Kč zahrnuje 2xplavbu lodí + ZOO + MHD /1os.
vstup psa do ZOO 30,-Kč , fotoaparát v ZOO 10,vláček v ZOO 20,-Kč ….lze jím vyjet do nejvyššího bodu expozic
vstup do areálu hradu Veveří 20,-Kč
vše k zakoupení přímo na místě
FIZICKÁ NÁROČNOST : lze přizpůsobit všem věkovým kategoriím psů od 5měsíců výše
NÍZKÁ
...s využitím všech dopravních prostředků
STŘEDNÍ ...turisté si mohou přidat pěších kilometrů kolem vody i v ZOO
Všichni zájemci o výlet nahlašte prosím co nejdříve POČET+VĚK (psů i osob) na E-mail: akita@tiscali.cz
…...musíme dopředu objednat počet přepravovaných na loďi...........a podle věku připravit trasu.

J.K.

