PONUDBA DOŽIVETIJ
NA POSESTVU VALDEK
-JUNIJ 2022ZAKAJ K NAM?
Posestvo Valdek je nastalo in obstalo zaradi ljubezni do živali. Nismo prava slovenska
kmetija, niti ne živalski vrt, ampak – kot pravi naša bica – nekaj posebnega. Na našem
posestvu živi kar nekaj vrst živali, vsem pa je skupno to, da jih imamo enako radi in da
imamo do vseh enako spoštljiv odnos, ki bi ga radi širili tudi onkraj meja našega posestva.
Trudimo se, da za naše živali kar najbolje skrbimo, svoje dolgoletne izkušnje pri njihovi
oskrbi pa bi radi delili tudi z vami.

NAŠE AKTIVNOSTI

1. ENOURNI VODENI OGLED POSESTVA
Z veseljem vas bomo popeljali po posestvu in vam predstavili našo živalsko druščino. Ogled
bomo začeli pri pujskih Francu in Lizi, ki večino dneva prespita v mehki otavi pod senikom,
nadaljevali pa v izpustu med čredo radovednih konjev in osličkov, ki komaj čakajo, da jih
pobožate. (Namig: krtače pri štali niso nastavljene za okras!)
Če bomo imeli s seboj prave priboljške, se nam bodo kmalu približale tudi bolj sramežljive
lame in alpake, ki so sicer raje v gozdu na vrhu našega hriba, od koder je lep razgled na
Pohorje in Urbana. Na poti nazaj bomo obiskali še nabrite himalajske kozice, ki živijo skupaj
s kokoškami Štefkami in petelinom Karlom pod veliko divjo češnjo, in v kokošnjaku poiskali
kakšno jajce.
Ogled traja približno eno uro in vključuje srečanje s celotno druščino, po želji krtačenje
oslov in konjev, za najbolj pogumne pa tudi Nodijev poljubček ali dva.

Cena: 30 EUR za skupino do 5 ljudi; za večje skupine 6 eur na otroka in 9 eur na
odraslega.
Priporočamo, da ste obuti in oblečeni priložnosti primerno.
*
Če si želite pri nas ostati malo dlje, vam lahko po ogledu posestva ponudimo tudi:

2. DVOURNI VODENI OGLED POSESTVA, ki lahko pomeni le daljše druženje z
živalmi v izpustu, lahko pa vključimo še
-

SPREHOD Z OSLI ALI LAMAMI

Z oslički ali lamami se odpravimo na krajši sprehod po bližnji okolici. Ker je trava te dni
zelo zelena, se oslički premikajo silno počasi 
- JAHANJE V MANEŽI ZA OTROKE
Skupaj z otroki lahko najprej skrtačimo enega izmed konjev, mu očistimo kopita, ga
osedlamo, otrok pa se bo nato na njegovem hrbtu pod vodstvom sprehodil po maneži.
Vsaka od aktivnosti traja približno eno uro in vključuje poleg naštetega še senene
priboljške za sodelujoče živali in nasmejane obraze mimoidočih ob srečanju z oslom ali
lamo na povodcu.
Cena za ogled posestva in eno od dodatnih aktivnosti: 50 EUR za skupino do 5 ljudi; za
večje skupine je cena 10 eur na osebo.
*
3. ROJSTNI DNEVI V DRUŽBI ŽIVALI
Rojstni dan v družbi živali je lahko nepozabno doživetje tako za najmlajše kot za
najstarejše obiskovalce. Sprehodili se bomo po posestvu, spoznali vse naše živali, ostali
del programa pa pripravili po vaših željah (oskrba živali, božanje oslov, krtačenje konjev,
sprehod po bližnji okolici, jahanje v maneži… izbira je precejšnja).
Trajanje: do 3 ure
Cena: 120 EUR za skupino do 10 otrok; 150 EUR z jahanjem v maneži

V ceno so vključeni organizacija obiska, vodenje in animacija, pijača in prigrizki (brez
torte). Za skupine, večje od 10, je cena za dodatnega otroka 10 eur. Sprejemamo skupine
do 15 otrok. Starši lahko otroke počakajo na kavi v bližnji gostilni Lipa v središču vasi.
*
4. DNEVNO POČITNIŠKO VARSTVO ZA OTROKE OD 6. DO 12. LETA
Poteka v majhnih skupinah dnevno od 7:30 do 16:30 (oziroma po dogovoru) v naslednjih
terminih:
27.6. – 1.7., 4.7. – 8.7., 22.8. – 26.8., 29.8. – 31.8.
Cena tedenskega počitniškega varstva je 150 eur. Za več informacij nas kontaktirajte na
070659024 ali posestvovaldek@gmail.com
*
5. DELAVNICE ZA MALE IN VELIKE OTROKE – DELO S KONJI IN OSLI
Z organizacijo delavnic o skrbi za živali si želimo širiti znanje in izkušnje, ki smo jih pridobili
skozi dolga leta življenja z našo čredo.
Primerne so za otroke od 6. leta starosti, brez spremstva staršev, in sicer za vsaj 4 do
največ 8 otrok. Pripravljene so za otroke, a jih lahko zelo preprosto prilagodimo tudi za
odrasle udeležence, vse pa so lahko organizirane tudi kot rojstnodnevna zabava.
V času trajanja delavnic so otrokom na voljo voda, zeliščni čaj (odvisno od letnega časa
tudi svež jabolčni sok in domače sadje), poskrbimo pa tudi za zdrave domače prigrizke
rastlinskega izvora. Prehranske alergije ali kakšne posebnosti nam, prosim, sporočite
vnaprej.
Trajanje: 3 ure oziroma po dogovoru
Cena: 20 EUR na otroka v primeru vsaj 4 prijavljenih
*
6. POSTANI DEKLA ALI HLAPEC ZA EN DAN
Ste naveličani mestne rutine in bi radi vsaj za en dan zavihali rokave, se nadihali svežega
zraka in začutili, kako poteka življenje na kmetiji? Z veseljem vas vključimo v našo dnevno
rutino! Lahko boste kidali gnoj, vozili šajtrgo, hranili živali, odvisno od letnega časa obračali
seno ali grabili listje, pa komunicirali s Francem, iskali jajca in še kaj se najde. Med delom
bo seveda dovolj časa tudi za druženje z živalmi in okrepčilo, pripravljeno iz lokalnih

sestavin. Če boste vse naloge uspešno opravili, boste ob koncu dneva nagrajeni s
certifikatom za deklo/hlapca, še večja nagrada pa bo večja moč vaših rok, razgibano telo,
predihana pljuča in »prezračeno podstrešje«.
Dekle in hlapci ste lahko obiskovalci vseh starosti!
Trajanje: 3 ure
Cena: 20 eur na osebo, če se prijavite vsaj štirje.
*
7. NARAVOSLOVNI DNEVI ZA ŠOLE IN VRTCE
Na posestvu lahko otroci srečajo in od blizu spoznajo veliko različnih živali in rastlin.
Program obiska prilagodimo potrebam različnih starostnih skupin in željam učiteljic in
učiteljev.
Trajanje: po dogovoru (2-3 ure)
Cena: 6 EUR za šolarje, 4 EUR za otroke iz vrtca. Za otroke iz socialno ogroženih družin
je obisk brezplačen.
*
8. DARILNI BONI
Svoje bližnje lahko presenetite in razveselite z darilnim bonom za obisk ali izvedbo
delavnice na našem posestvu.
*
NAVODILA ZA OBISK
Ogled posestva je mogoč le ob vnaprejšnji najavi.
Med druženjem z živalmi upoštevamo napotke gostiteljev, da se izognemo morebitnim
neljubim dogodkom.
Hranjenje živali, razen po navodilih in pod nadzorom gostiteljev, ni dovoljeno.
Čeprav imamo radi kužke, naj med vašim obiskom pri nas ostanejo doma.
Obisk posestva je na lastno odgovornost.

VELJAVNOST
Cenik velja od 1.6.2022 do preklica. Pridružujemo si pravico do sprememb.

