VIETÄ IKIMUISTOINEN

RETKIPÄIVÄ

RANUAN ELÄINPUISTOSSA!
Varaa vierailu ja kuljetus Ranualle jo tänään!

Keväällä kun luonto herää talvihorroksestaan myös
Eläinpuiston elämä vilkastuu uusien eläinlapsosten myötä.
Ranuan Eläinpuiston uudet asukkaat ovat
jääkarhu Nord ja ilvessiskokset Jakobine ja Lüsija.

Kokonaisuudessaan eläinpuistossa on noin 50 pohjoista ja arktista eläinlajia ja
hieman yli 150 eläinyksilöä muun muassa lintuja, pien- ja suurpetoja sekä nisäkkäitä.
Ranuan Eläinpuistoon avattiin kesällä 2020 uusi seikkailupuisto, joka kantaa nimeä Tiger Park –
Tiikeripuisto. Puiston yhteydessä on myös pienten lasten osio Farm – aktiviteettipuisto.
Tiikeripuistossa Sapelihammastiikereiden reviirillä tornit nousevat korkeuksiin,
tiikereiden pesään. Korkeimmat rakenteet huitelevat lähes 10 metrissä. Taitoreitillä
voi harjoitella liikeratoja ja hypätä tiikerinloikkaan. Perheen pienemmät viihtyvät
maatilan alueella. Maatilalla voi leikkien oppia uusia asioita maatilan töistä.
Eläinpuistoon voi tulla myös omien eväiden kanssa tai varata
ennakkoon ruokailun Cafe & Bistro Bubosta.
Omien eväiden syöntiin voi käyttää ilmaisia grillipaikkojamme.

RANUAN ELÄINPUISTO JA
TIGER PARK & FARMI on avoinna
1.6. - 31.8. klo 10 – 18

Ranuan Eläinpuisto on avoinna
1.9. - 31.5. klo 10 – 16

Ranuan Eläinpuiston varaukset ja tiedustelut:
ranuan.zoo@ranuazoo.com
Puh. 040 517 7436
www. ranuazoo.com

Ryhmähinnastomme

Aikuinen			19,00 €
Lapsi 4-14 vuotta		
15,50 €
Eläinpuisto opastus		
120,00 €/1-30 henkilöä
Koulujen opettajat 		
veloituksetta
Päiväkodin ohjaajat 		
veloituksetta
Ryhmän kuljettaja		
veloituksetta

CAFE & BISTRO BUBO LEIRIKOULUMENU
Lihapullia ja muusia, vihreän
salaatin ja porkkanaraasteen kera,
leipä ja voi, ruokajuomat sekä jälkkäriksi
kahvi, tee tai eskimo jäätelöpuikko
Aikuinen			9,00 €
Lapsi 6-12 vuotta		
6,30 €
Lapsi 2-5 vuotta		
1,00 € /ikävuosi
Lapsi alle 2 vuotta		
veloituksetta

Cafe & Bistro Bubo varaukset ja tiedustelut:
email. cafebubo@paavalniemen.com
puh. 041 490 6758

Jälkiruoan voi poiketa ostamassa Fazerin makeismyymälästä!
Fazer Shop Ranua on avoinna vuoden jokaisena päivänä.

Rakennamme retkipaketin toiveidenne
mukaisesti avaimet käteen periaatteella.
Turvallisuus on meille ensisijaisen
tärkeää ja autojamme kuljettaa
ystävälliset asiakaspalveluhenkiset
ammattikuljettajat.
Autoistamme löytyy niin turvavyöt
kuin usb-pistokkeetkin.

Kalustostamme löytyy hyvin varusteltuja
autoja eri kokoluokista:
8-paikkaiset tilataksit
16-paikkaiset pikkubussit
50-paikkaiset turistibussit
58-62-paikkaiset suurbussit
meiltä bussit myös
liikuntarajoitteisille asiakkaille
Annamme mielellämme lisätietoja
palveluistamme ja rakennamme tarpeisiinne
sopivan retkikokonaisuuden.

Kristiina Vedenpää
+358 50 5189922
kristiina.vedenpaa@lakkapaamatkat.fi

Satu Lohela
+358 40 614 9222
satu.lohela@lakkapaacharter.fi

LUOTETTAVAA. TÄSMÄLLISTÄ.
LAADUKASTA.

Tervetuloa kyytiimme nauttimaan matkasta.
www.lakkapaacharter.fi

