
bisita gidatuak
edo birtualak (zuzenean)

Presentzialak

Lacturaleko 
behitegia

gelarekin bisitatu nahi

baduzu, bi modutan egin

dezakezu:  presentzialak

Lacturaleko behitegian

bertan edo modu

birtualean  (zuzenean)

YouTubeko esteka baten

bidez.

Zertan datza bisita gidatua?
 
 

Bisitariek esnearen ibilbidea
ezagutuko dute, bere jatorritik bere
kontsumoraino. Azken batean, 
 behitegian ari diren abeltzainen
lanaz disfrutatuz eta Lacturale esne
edalontzi baten atzean dauden
balore guztiak ikasiz.

2  MODU
 
 



Esperientzian zehar, txekor maitagarriak, esne behiak, nola
zaintzen ditugun, nola elikatzen ditugun, nola egiten duten
digestioa ikusiko duzue baita jeztea eta baserriko instalazioak
ere (janlekuak, robotak, esnetegia, hondakinen hobia...).

Behiak zoriontsu bizitzeko  baserrian lantzen dugun
tradizionalaren eta teknologiaren arteko oreka erakutsiko
dizuegu, eta ingurumena nola zaintzen dugun azaldu ahal
izango dizuegu.  Azken batean, zer den EKOIZPEN
INTEGRATUKO esnea eta honen balioak.

Bisita entretenigarria eta didaktikoa aldi berean.

bisita gidatuak
Zer aurkituko duzue?



Gustura hartuko zaitugu gure behitegian, beti bezala, eta asko
gozatuko dugu!

Bisita ondoren, 
esneki bat oparituko
zaio bisitari
bakoitzari.

bisita gidatuak
Presentzialak

Iraupena: 1h eta 30 min. gehienez
Idioma: castellano y euskara 
Grupos: Gehienez 30-40 pertsona.
Prezio: 2€/pertsona. Azarotik
otsailera (hauek barne) 1€etan. 5
urteko umeek (hauek barne) eta
txikiagoek dohan
Irakasleek/ monitoreek/
zaintzaileek... dohan. 



bisita gidatuak
Presentzialak



Orain, Lacturaleko behitegira etor zaitezkete bisitan, modu
birtualean eta zuzenean ere, zuen eskoletatik, zentruetatik,
etxeetatik edo nahi duzuen lekutik. Bisitak gainera, DOHAIN
izango dira. Horrela bisitaz gozatu ahal izango duzue
lekualdatu behar izan gabe.

Bisita birtualak Youtubeko esteka baten bidez egingo dira.
Gainera haurrek Lacturaleko abeltzainen partetik opari gisa,
esneki bat jasoko dute ikastetxean. Txat bitartez galderak
egiteko aukera egongo da.

bisita gidatuak
Birtualak zuzenean

Iraupena: 30-40 minutu
Hizkuntza: gaztelera eta euskara
Doakoa Nafarroako, Euskadiko
eta Errioxako ikastetxeentzat.
Denontzako oparitutako esnekia,
eskolara bidaliko duguna.
Ikasleek idatzizko elkarrekintza
egin ahal izango dute txat bidez.



bisita gidatuak
Birtualak zuzenan



bisita gidatuak
Zer egin behar da hitzordua hartzeko?

Edozein modutako bisitarako hitzordua hartzeko edo datak,
ordutegiak eta zalantzak argitzeko deitu 948 600 449 telefonora
edo idatzi visita@lacturale.com helbidera. Zure deia edo posta
jasotzeko irrikan egongo gara.

Mila esker!!
Lactubesarkada!!


