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Лемурите и маймунките пристигнаха в „Зоопарк Бургас“ и ви
чакат за официалното откриване в събота
четвъртък, 18 април 2019
Публикувано от: Стефан Минчев

* През целия ден входът ще е СВОБОДЕН!

"Зоопарк Бургас" кани всички жители и гости на града на официално откриване в събота, 20 април, от
11.00 часа. През целия ден посетителите ще бъдат допускани без входна такса. Поводът е прекрасен съвсем наскоро бургаският стана един от десетте лицензирани зоопарка в България. Това му дава
допълнителна възможност за обмен на полезна информация и екзотични животни, взаимопомощ при
успешното им отглеждане, размножаване и лекуване, когато се налага.
С новия лиценз собственикът на "Зоопарк Бургас" Кръстьо Дъбов получи правото да отглежда и
примати. Първите са вече тук! Това са чифт мадагаскарски лемури и чифт маймунки от вида зелена
морска котка.
На официалното откриване в събота от 11 часа, което се организира със съдействието на Община
Бургас, ще има развлекателна програма за малки и големи, песни и танци с лазарки, демонстрация с
хищни птици и още изненади.
Тъй като се очаква голям интерес към събитието, на 20 април към кварталите "Черно море" и "Рудник",
в близост до които се намира зоопаркът, ще пътуват не соло, а по-големите съчленени автобуси от
градския транспорт по обслужващата линия №6. "Бургасбус" ще пусне и два извънредни курса, които
ще видите написани с по-тъмни цифри в разписанието долу:

Разписание
От Бургас, Автогара Запад
05:20; 05:45; 06:05; 06:40; 07:10; 07:40; 08:20; 09:20; 10:00; 10:20; 11:20; 12:00; 12:40; 13:20; 14:00; 14:50;
15:50; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:40; 19:20; 20:20; 21:20; 22:00; 23:00.
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От кв. "Рудник", "Яна Лъскова"
04:30; 05:20; 06:00; 06:25; 06:45; 07:20; 07:50; 08:20; 09:00; 10:00; 10:40; 11:00; 12:00; 12:40; 13:20; 14:00;
14:40; 15:30; 16:30; 17:10; 17:40; 18:10; 18:40; 19:20; 20:00; 21:00; 22:00.
* Пътуването с автобус №6 на 20 април, събота, се таксува по обичайната тарифа. Безплатно е
посещението на зоопарка!

В "Зоопарк Бургас" се отглеждат над 60 вида животни, близо 650 отделни екземпляра, в условия,
близки до реалната им жизнена среда, на площ от 35 декара.

Повече за него вижте тук:
http://zooburgas.com/

И във фейсбук:
https://www.facebook.com/ZOO-Burgas-868479809909396/?__xts__[0]=68.ARB-7qPUWtB98SXr4-9Sv_CP2VO3iG
a_xcRSLsrDuOYLvaTNI7WJ2EplW297zQHn8cG-uDTZqHUR0Lo3IvFzjOqkcSoLHrsm0F1OHc_SZM0XEzBXaExEEqskk
1J19HGZxWlbZ0FoqDL-iR-Sk5Z_N2yjCwKppwg8_wl9gnpuowKHWWxx_cnC_tY0dx2YabtFmuEYDL0vuEXUtTFl_tI_2
qEiRQ6RsvbPfNFMD_64uPJREaCKa7Njke8CJdRpuOcA-bJSd4uVSTlwtisdecPLIy52OLUONiyPJlZR
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