
PÅSKE PROGRAM!  
Opplevelser som setter spor… Langedrag Naturpark AS   

 
Kl.11.30-12.30 - Kl.15.30-16.30: Runderidning  med balanseøvelser for barn (50 kr)  
Kl.11.30-12.30: Snørekjøring for barn (50 kr) 

Kl.13.00-14.00: Reinsdyrkjøring. 

                        Nytt i år! Helt spesiell stemning med reinsdyr og slede, vil du sitte på? (100 kr) Vær og føre forbehold.  
         

Kl 10- 15.30:    Dyrepasser for en dag! 
Lurer du på hvordan det er å være dyrepasser og få stelle dyrene? Nå 
kan du være med våre dyrepassere en dag her på Langedrag og følge de i 
deres daglige arbeid.  (kr 675,- inkl t-shirt og 
inngang,forhåndsbestilling) 

                       

Kl.10 og 11:           Ridetur 1 time 

Ridetur på veiene rundt gården. Du må være 12 år for   
 å ri alene, ellers må det være med en egen voksen.                
 Forhåndsbestilles innen kl. 9.30 samme dag. (Kr. 275) .  

 

Kl.10.30:               Hundekjøring  
 Bli med å kjøre hund ! Våre spreke Alaska Huskyer tar deg gjerne   
             med på en tur!  Denne turen tar ca 15.min. Vær og føre forbehold. 
 (Voksne kr.350 barn kr.200 under 3 år kr.100) 

       (lengre turer på 30 min, 1-2 og 3 timers kan forhåndsbestilles) 
 

Kl.12.00:             Villsvin, moskus og elgforing     

                                   

Kl.14.00:              Rovdyrforing 
        Vi kaller på rovdyrene og orienterer om stedets drift. Vi forer ulver og     

 gauper. Du kan få bli med inn til fjellrev og reinsdyr. Vi viser også de 
 sosialiserte ulvene Varg og Irgas – omvisningen tar ca. 1 time. 
      

Kl.15.30:             Fjellrevcamp 

              Besøk våre søte fjellrever, og kanskje en hopper  opp på ryggen din?  
              Ca. 30 minutter (kr.150)      

   

Kl.15.30:         Besøk i ulvegården   
Bli med inn til ulveflokken og lær mer om dette flotte dyret! Kr. 800,- pr 
pers. Ca. 1 time (Aldersgrense 15 år)  

   Kl.16.00:             Kanefart                          

                                Hest og slede, dombjeller og bålkos. Vær og føre forbehold. 

 Kl.16.30:           Gaupegårdsbesøk   
         Bli med inn til den fascinerende gaupa. 

        Kr 500,- pr pers. Ca. 30 minutter (Aldersgrense 15 år)   
 

Kl. 16.30:    Hundecamp  
  Bli med for å lære mer om hundekjøring og hund generelt, få kose og stelle med våre snille Alaska  

                         Huskyer. (Kr 150)  

Kl 16.30:       Vi melker geitene, kom og se, smak på geitemelk og børst geitene. 
      
                    (Endringer på programmet kan forekomme). 

Se vår hjemmeside www.langedrag.no   eller ring +47 32 74 25 50 for mer info   VELKOMMEN TIL OSS!     

http://www.langedrag.no/

