Ranczo u Amadeusza
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Powozić zaprzęgiem konnym to przygoda a powozić psim zaprzęgiem to MEGA PRZYGODA, którą
możesz przeżyć na Ranczu u Amadeusza. Wizyta na Ranczu zaczyna się od nawiązania przyjaźni z
psami, "obwąchania" się, potem krótki kurs na poziomie podstawowym na MUSHERA,
czyli przewodnika psiego zaprzęgu natępnie samodzielne przygotowanie sprzętu, ubranie psów w
szelki, dopięcie ich w zaprzęg i na trasę. W hodowli u Pana Andrzeja Andrzejewskiego jest kilkanaście
psów rasy Siberian Husky, Akita, Alaskan Husky oraz bardzo rzadka rasa Psy Grenlandzkie. Do
przejażdżki zaprzęganych jest 2, 4 lub 6 psów.
Właściciel Rancza to prawdziwym miłośnik zwierząt założył nawet azyl dla skrzydaltych przyjaciół,
gdzie przygarnia młode, schorowane lub ranne ptaki, którymi się troskliwie zajmuje a po okresie
rekonwalescencji wypuszcza na wolność.
Na terenie gospodarstwa znajduje się mini zoo a w nim m.in. kózki miniaturki, nutrie amerykańskie,
króliczki miniaturki, konie, bociany, które założyły gniazdo na ranczu oraz różnego rodzaju ptaki:
gołębie ozdobne kingi, gile, loczki i inne oraz kury ozdobne, kury andaluzyjskie, pawłowskie, kochiny
miniaturowe, czubatka polska brodata oraz Ayam Cemani jedyne całkiem czarne kury. Na Ranczu
można również zobaczyć zwierzęta egzotyczne m.in. ogromne syczące karaluchy z Madagaskaru,
jeżyka afrykańskiego, agamę brodatą różnego rodzaju straszyki oraz ogromne ślimaki afrykańskie.
Wszystkie zwierzęta można dotknąć, pogłaskać, nakarmić.
Wśród licznych atrakcji na Ranczu można również spędzić noc w tipi, postrzelać do tarczy z łuku
indiańskiego i porzucać tomahawkami.
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Ranczo u Amadeusza należy do Ekomuzeum Doliny Noteci (w skrócie: EDN). Ekomuzeum to oferta
turystyczna pełna atrakcji, spójna, odzwierciedlająca walory przyrodnicze, geograﬁczne, historyczne,
kulinarne i kulturowe Doliny Noteci funkcjonująca w obrębie powiatu nakielskiego. Ekomuzeum tworzą
różnorodne obiekty rozproszone w terenie: pasieki, restauracje, muzea, domy kultury, obiekty
noclegowe a ich oferta uzupełniana jest przez produkty lokalne, najrozmaitsze usługi oraz wydarzenia
charakterystyczne dla obszaru Krajny i Pałuk.

okolica:
Zobacz inne atrakcje w Ekomuzeum Doliny Noteci. [4]
kontakt:
Andrzej Andrzejewski
Bielawy 24
89-100 Nakło nad Notecią
http://ranczouamadeusza.pl/ [5]
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