
Sydamerikansk stemning i GIVSKUD ZOO i efterårsferien

Hola Sydamerika!
I skolernes efterårsferie byder GIVSKUD ZOO på en vifte af spændende aktiviteter for både børn og voksne – alle med
Sydamerika som tema. Børnene kan følge i hælene på den sydamerikanske kæmpeodder, der vil være særlige fodringer af
parkens sydamerikanske dyr, og selvfølgelig vil der også være sydamerikanske oplevelser for ganen.

GIVSKUD ZOO har som den eneste zoo i Danmark fået den sjældne dyreart, kæmpeodderen, et både
larmende og energisk dyr. Derfor sætter parken hele efterårsferien fokus på den verdensdel, kæmpeodderen
stammer fra, nemlig Sydamerika.

Hver dag i efterårsferien kan børnene teste deres evner som biolog og forsøge at komme på sporet af
kæmpeodderen. Undervejs i jagten på det sjældne dyr kan børnene lave deres helt eget kæmpeodder-
fodspor i ler. De skal også forsøge at genkende lyden fra en kæmpeodder, samt dens kranie og fodspor.

I uge 42 kan parkens gæster også få en særlig oplevelse og se sydamerikanske dyr som guanako, nandu og
kapivar blive fodret og høre spændende historier om dem. Børnene kan desuden hjælpe med at snitte og
blande foder til både næsebjørne, marsvin og arapapegøjer, også alle sydamerikanske dyr. Efterfølgende er
børnene med til at se, hvordan biologen lægger foderet ind til dyrene.

Gæsternes smagsløg vil også blive aktiveret, når parkens restaurant byder på lækre retter fra det
sydamerikanske køkken og tilbyder smagsprøver på råvarer fra kontinentet. Der vil blandt andet blive budt
på flere kartoffelvarianter, f.eks. søde og blå kartofler, der alle oprindeligt stammer fra Sydamerika.

Er man både dygtig og heldig, er der hver dag mulighed for at vinde et årskort til GIVSKUD ZOO samt ugens
hovedpræmie: en familietur til GIVSKUD ZOO med overnatning på Danhostel Givskud Zoo.

I efterårsferien har GIVSKUD ZOO åbent alle dage fra 10 – 17. Sidste åbningsdag i sæsonen er søndag den
21. oktober.

PROGRAM LØRDAG 13/10 – SØNDAG 21/10:
Kl. 11 – 16                                      På sporet af kæmpeodderen
Kl. 11.00 – 15.30                              Smagsprøver i ZoOasen
Kl. 11.00                                         Fodring af kapivar, nandu og guanako
Kl. 11.30                                         Fodring af næsebjørn
Kl. 14.00                                         Fodring af odder
Kl. 14.30                                         Fodring af arapapegøje og marsvin

Læs mere om kæmpeodderen 

Se web-tv om kæmpeodderen

Se web-tv om efterårsferien i GIVSKUD ZOO 

Yderligere information: 
Formidler Lone Hoy Studskjær, lh@givskudzoo.dk, tlf. 76 71 02 48. Formidlingschef Morten Hechmann Andersen,
mha@givskudzoo.dk, tlf. 24 27 06 56.
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