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Vet allt om morernas sköldpadda mitt i naturen på 
2 hektar!  Mer än 50 arter från hela världen, eller 
mer än 1 500 skalade reptiler att observera. Besök 
museet, dess växthus och dess veterinärcenter!

Under din roliga resa kommer du att lära dig att 
bättre skydda sköldpaddor, att bidra till deras 
bevarande, att upptäcka deras uppdrag. Barn 
eller vuxna, denna by är tillägnad dig! Detta 
säkerhetskopia ligger 30 minuter från Toulon.
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LEKFULL RESA FÖR ATT 
UPPTÄCKA DENNA SKALADE 

REPTIL

På 2 hektar, kom och utforska landet och 
vattensköldpaddorna. Kursen är underhållande med 
sina utbildningsutrymmen.
De erbjuder barn hjälp att upptäcka dessa reptiler och 
lära sig att skydda dem, samtidigt som de har kul.
Den guidade turen är gratis och utförs av entusiaster, 
njut av den !

400 M2 AV TROPISKT 
VÄXTHUS FÖR DJORD- OCH 

VATTENSKÖLDPADDOR

I ett tropiskt växthus på 400m2 kommer du att se sina 
djur i sina mark- och vattenmiljöer

1065 route du Luc 83660 
CARNOULES

https://www.
villagedestortues.fr/ 04 89 29 14 10

Användbara länkar



 
LAND SKÖLDPADDOR
Närma dig de gigantiska ökensköldpaddorna 
(C.sulcata); de största är mellan 60 och 80cm.
Se sydamerikanska kolsköldpaddor (C.carbonaria) 
i ett tropiskt område bland frangipani, banan och 
gummiträd. Svartskal sköldpadda varifrån termen 
Charbonnière.

VATTEN SKÖLDPADDOR
Observera den otroliga sköldpaddan med mjukt skal 
och Borneos batagurs som på botten av en flod. 
Den senare är en av de kritiskt hotade arterna. Totalt 
presenteras mer än 50 arter från hela världen för dig.

DESS OVANLIGA MUSEUM, EN 
SMART OCH REKREATIONS-

OUTING
Turtle Village Museum med dessa 3 samlingar. Utforska 
mer än 3 000 bisarra skalobjekt: från skulpturer av 
konstnären Van apple till sköldpaddor av olika och nyckfulla



material. 3 exceptionella samlingar gjorda under mer än 60 
år visas upp. Denna plats är ett unikt utrymme i världen.

DESS VETERINÄRCENTER, WILD 
TURTLE CARE CENTRE

Delta i vården av sköldpaddor: identifieringar, injicerbara 
behandlingar, små operationer ... Ett besök i detta utrymme 
är möjligt på vintern. Privata konsultationer för sköldpaddor 
kan ordnas på möten.

VÅRA TIPS FÖR ATT BESÖKA 
ENLIGT ÅRSTIDERNA

Vinter som sommar, kan du se sköldpaddorna.

SOMMARPERIODEN, MARS TILL OKTOBER : 
Sköldpaddor kommer ur viloläge. 
Parken stänger sina dörrar 1 timme senare: 10:00 till 18:00. 
Vårt råd : Kom på morgonen, sköldpaddorna är mer aktiva 
och vid 10:30 finns det utfodring (utom onsdag). 



Undervisningsteamet erbjuder guidade turer för att 
bättre förstå dessa oviparous:
Berättelser från sköldpaddornas historia,
“Deras uppdrag att skydda dem”

VINTERPERIOD, NOVEMBER TILL FEBRUARI :
Även om sköldpaddor övervintrar, kommer du att 
kunna se dem.
I en underhållande resa kommer du att upptäcka olika 
arter:
- i det stora växthuset och utomhus: landsköldpaddor
I akvarierummet: vattenlevande, tropiska, exotiska 

sköldpaddor och deras bevarandeaktiviteter i 
Frankrike och runt om i världen.
Inte att missa, mötet med helarna:
Exklusivt under denna period, besök veterinärcenter 
(för ca 2 euro i euro)
Varje besökare har möjlighet att träffa och chatta med 
teamet av veterinär healers
En vinteravgift är också tillgänglig för mindre.

PRAKTISK INFORMATION



TIDTABELLER

The Turtle Village är öppen året runt.

Vintertimmar 
1 november 2020 till 15 mars 2021: 10:00-17:00 
Öppet onsdagar, lördagar och söndagar 
Öppet dagligen under jul- och februarihelgerna 
Guidade turer: 10.30-14.30

Sommartimmar
15 mars till 16 oktober: 10:00-18:00 
Öppet dagligen 
Guidade turer: 10.30-14.30 
Guidade turer juli och augusti: 10:00-11:00-14:00-15:00 
och 16:30

MELLANMÅL

Den La Tortue Gourmande snack är öppen i juli, augusti 
varje dag, med en skuggig terrass

“TURTLE HUTS” LEKPLATS 

Byn ger en säker lekplats. Beläget bredvid mellanmålet kan 
dina barn njuta av det under lunchrasten eller avkopplande 
paus.

PRISER

Vinter (16 november till 14 mars): 10 a.m. till 17:00.m. 
Vuxen: €13.00 
Barn mellan 3 och 10 år: 8,00 
Barn -3 år: Gratis 

Sommar om du besöker veterinärcentret.
På sommaren (15 mars till 15 november): 10 a.m. till



ESTIVAL TARIF om du besöker veterinärcentret.
På sommaren (15 mars till 15 november): 10 a.m. till 
18:00.m.
Vuxen: €15.00
Barn mellan 3 och 10 år: 10.00
Barn -3 år: Gratis

Endags healer (endast genom reservation):
Vuxen: €95 per person
Barn från 7 år och upp till 10 år: 80 euro (medföljer en vuxen 
obligatorisk)

DITT BESÖK FINANSIERAR SKÖLDPADDSSKYDD.
S TORTUES.

BRA ATT VETA : VARAKTIGHET - HUNDAR - 
NÄRVARONIVÅ

Varaktighet: Tillåt mellan 1 och 2 timmar att besöka 
byn.

Hundar är inte tillåtna i Turtle Village, inte ens i koppel.
Gratis barnomsorg erbjuds i veterinärcentralen, precis 
innan du kommer in i byn.

Närvaronivå :
10 a.m. till 12 p.m.: hög
12 p.m. till 3 p.m.: genomsnitt
3 s.m. till 6 p.m.: bas
Kom inte senare än 16:30.m., 17.m. för att besöka 
platsen lugnt.
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