Naturerlebnisstätte

Informationer om
vedholdende udvikling
af miljøer (BNE)
Vejledninger
for børnehaver og
skoleklasser
Efteruddannelse
for multiplikatorer,
studerende og unge

Wildpark Eekholt
Dr. h.c. Hans-Heinrich Hatlapa GmbH & Co. KG
Eekholt 1 - 24623 Großenaspe
Tel. ++49 (0)4327 / 99 23-0
Fax ++49 (0)4327 / 12 32
info@wildpark-eekholt.de
www.wildpark-eekholt.de
Kontortider: Mo – Fr kl. 8:00 – 16:00
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WILDPARK EEKHOLT

• Parken har åbent hele året, hver dag fra kl 9:00
• Gratis parkeringsmuligheder for bil og bus
• Hunde, som føres i snor er velkommen
• Kiek-ut-Stuben (restaurant i parken) Tel. ++49 (0)4327 / 8 87
• Vejbeskrivelse: A7, frakørsel Bad Bramstedt
• Navigation: Stellbrooker Weg, 24598 Heidmühlen
www.facebook.com/WildparkEekholt

Projekter som varer
flere dage for grupper,
skoleklasser og familier
• Navi: Stellbrooker Weg, 24598 Heidmühlen
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Parken har åben hver dag til mørkets frembrud

Umweltpreis

Parken har åben hele året

Oplev naturen
med hele familien
Mange attraktioner til
spændende emner.
Hver dag er der offentlige
fodringer af dyrene.
Hver dag i sommerperioden
kan man se rovfuglene flyve
Hold fest med os:
• børnefødselsdage
• familiefester
• firmafester
Individuelle rundvisninger

Oplev mere end 700
naturlige forekommende
dyr i deres habitater.

Alle særforanstaltninger
er uden tilmelding og
koster ikke ekstra.
Det betaler sig især
for indehaverne af
et årskort!

Noget til alle
aldersgrupper
• stor legeplads
• små dyr, som børnene
kan gå ind og kæle med
• hvile- og grillpladser
• grillhytter og
lejrbålpladser
• restaurant i parken

67 ha skov, vandområder
og mose inviterer til en
familieudflugt, som man
ikke glemmer så hurtigt.

www.facebook.com/WildparkEekholt
++ Gode gaveideer ++ Årskort for familier/ bedsteforældre/ enkeltpersoner ++ 1 kalenderår fri entré i parken ++ betaler sig allerede efter 2 besøg om året ++ gælder også til særforanstaltninger ++

