Gyermekként és felnőttként egyaránt kellemes kikapcsolódást nyújt az állatokkal való kalandos
időtöltés.
Autóbuszos kirándulás Sóstófürdőre, a Nyíregyházi Állatparkba – nem csak gyerekeknek
Indulás: 2018. július 28-án (szombat) reggel 7.00 órakor a Búza téri görög katolikus templom mögötti
parkolóból. Gyülekezés 6.45 órától.
Útvonal: Miskolc – Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdő – Nyíregyháza – Miskolc
Sóstófürdő egész napos programot és látnivalót biztosít mindenki számára.
Nyíregyházi Állatpark
Természetes, szinte háborítatlan környezetben, 3 hektár területen több mint 500 állatfaj több mint 5000
egyede él itt. Világrészenként bejárhatjuk a Földet, megfigyelhetjük, miként élnek a világ különböző vidékein az állatok.
A ZÖLD PIRAMIS föld alatti szintjén, az Ócenáriumban az Indiai-óceán élővilága jelenik meg. Üvegfolyosóban közlekedve az 500.000 literes akváriumban
lévő cápák, ráják, korallok és más élőlények világa figyelhető meg.
Fölötte található az esőerdő, ahol bemutatkozik Európa legnagyobb komodói
varánusz tenyészpárja, a függőhídon pedig eljutunk az orangután bemutatóhoz és a Félelem barlangjához. A 10 méter magasságból lezúduló vízesés mellett elhaladva találkozhatunk a hüllők különleges
gyűjteményével.
Egyedülálló az AFRIKA PANORÁMA, amit egy hangulatos bambuszhídon
sétálva nézhetünk végig. Az afrikai patásgyűjtemény igazi kuriózumokból áll,
hiszen itt látható nagy kudu, oryx antilop és a világ egyik legritkább állata a
grevy zebra.

A SARKVIDÉK földünk északi sarkának és déli féltekéjének élővilágát mutatja
be. Itt a jegesmedvék köves talaj helyett homokon élnek. A panoráma üvegfalak
segítségével betekinthetünk a borjúfókák, a pingvinek és a jegesmedvék víz
alatti életébe is.
TARZAN ÖSVÉNYE varázslatos afrikai kalandra
csábít. Láthatjuk a zsiráfcsaládot, megetethetjük a Nagydombon lakó páviáncsapatot, találkozhatunk antilopokkal, zebrákkal, wattusikkal, orrszarvúkkal,
afrikai elefántokkal. Itt élnek a törpevízilovak, az oroszláncsalád, a flamingók,
a krokodilok, a szurikáták és a gepárdok is.
Az ÉSZAK-AMERIKA bemutató nemcsak a bölényeket, a pumát és a játékos
mosómedvéket mutatja be, de megismerhetjük Winnetou világát is az itt felépült indiántáborban.
A DÉL-AMERIKAI Házban hatalmas rovarfogó növényeket, színpompás broméliákat, agancs páfrányokat láthatunk. A patakban kajmánok, aligátor és
keselyű teknősök, a lombok között kapibarák és tapírok élnek. A házból kilépve mókusmajmokkal, sátánmajmokkal, tamarinokkal, alpakákkal, lámákkal, vikunyákkal és jaguárokkal
ismerkedhetünk meg.
A VIKTÓRIA HÁZ az otthona a páncélos hüllőknek, a speciális üvegfolyosón keresztül haladva tekinthetjük meg a kubai krokodilt, a mississippi aligátorokat.

Az édesvízi állatokat bemutató akvaterráriumban a színpompás halak és ritka
hüllők birodalmát csodálhatjuk meg, melyet a trópusi dzsungelszerű
növényzet és a sejtelmes köd tesz még varázslatosabbá.
Bepillantást nyerhetünk a föld alatt rejtett életmódot folytató csupasz turkálók
mindennapjaiba, a sörényes hangyász pár és
a halálfejes majmocskák életébe.
A Viktória Ház főként Dél-Amerika állat- és
növényvilágát mutatja be, de láthatunk itt ázsiai és afrikai fajokat is,
melyek közül jó néhány a kipusztulás szélén áll, ilyen például a szumátrai
tigris, melyből összesen 400 egyed él a természetben.
Fürdési lehetőség
A 12 hektáros sóstói tó két részből áll. A Tófürdő egyik része csónakázásra, vízi biciklizésre ad lehetőséget, másik része a Strandfürdőnek ad helyet, amely selymes tiszai homokfövennyel, termálmedencével, csúszdával, strand-röplabdapályával, pancsolóval várja a pihenni vágyókat.
Sóstói Parkfürdő
A 7 hektáros park egy részén a Parkfürdő működik, ahol a verseny- és tanuszodán kívül több szabadtéri
medence, valamint futball-, tenisz- és mini golfpálya, óriáscsúszda található, minden korosztálynak alkalmas helyet biztosítva a szórakozásra, sportolásra, önfeledt hancúrozásra.
Aquarius Élményfürdő
Az élményfürdő kialakításával és multifunkciós kínálatával több generáció együttes pihenését, kikapcsolódását szolgálja. A regenerálódást termálmedencék, pezsgőfürdők, Kneipp-medence és szauna világ
biztosítja. A vendégek különböző relaxációs kezeléseket is igénybe vehetnek.
A fiatalok részére élményvilág épült, ahol a legbátrabbakat óriáscsúszdák, hullámmedence és vízfüggönnyel, barlanggal készült vadvízi sodrófolyó, a legkisebbeket medencével, csúszdákkal, mesevárral,
pihenőszobával felszerelt gyermekvilág várja.
Falumúzeum
A sóstói falumúzeum hazánk legnagyobb regionális szabadtéri néprajzi múzeuma. A kapun belépve igazi
19. század végi faluba csöppenünk, amely a megye öt különböző
tájegységének népi építészetét mutatja be. Kedvünkre barangolhatunk a
Felső-Tisza vidékének jellegzetes épületei között és részt vehetünk a
változatos programokban. Az öt bemutatott tájegységen kívül a skanzen
központi részén egy teljes, orsós kialakítású faluközpontot építettek fel,
melynek főterén áll a templom a harangtoronnyal, körülötte pedig egy iskola,
egy szatócsbolt, a paplak, a tűzoltószertár, a kocsma, a szárazmalom és
különböző műhelyek sorakoznak. Az öt tájegység a Nyírség, a Bereg, a Rétköz, Szatmár és a nyíri
Mezőség. A legkülönfélébb épületeket láthatjuk a kisnemesi portáltól a nagyon egyszerű szegényparaszti
házig, de vannak itt cigánykunyhók, egy klasszikus tirpák porta, fejfákkal benépesített temető és a
temetőcsősz háza.
Az állatpark fenti időpontban aktuális programjairól, valamint az árakról tájékoztatót fogok küldeni az email címmel rendelkező jelentkezők részére
Részvételi díj: kidolgozás alatt.
Jelentkezési határidő: 2018. január 15.
Jelentkezés e-mailben Gombár Lászlónénál: gombval@gmail.com
Előleg fizetés a közgyűlésen.
Kirándulás szervezője: Váradi Zsófia
0630/384-3649
varadizso@gmail.com

