
ECHOVT.ORG | (802) 864-1848 | OPEN DAILY  10 AM – 5 PM

जीवनमा कछुआको लागि "हेड स्टार्ट" दिनुहोस ् 

गोदाम प्याकेज $ 50 मा सुरू हुन्छ

Stop by the ECHO Gift Shop, or go to 
echovt.org/get-involved/turtle-adoption for 
more information.

अतिथि मार्गदर्शक

कछुआ गोद

जन्मोत्सव

सदस्यता

मेम्बेरस फी - $3 | नोन-मेम्बेर्स फी - $5

ECHO र अमेरिकामा 325+ संग्रहालयमा निशुल्क प्रवेश

ECHO संग्रहालय पसलमा छूट ीक सीजनको समयमा छुट्याइएको 
पार्किंग दर NSB Theater 3D Film tickets 

प्रवेश डेस्कमा साइन अप गर्नुहोस ्वा echovermont.org

Celebrate while supporting ECHO’s mission to inspire families
in the joy of scientific discovery and wonder of nature

प्याकेज $ 200 मा सुरु हुन्छ

Go to echovt.org/groups/birthdays for more 
information, or contact us at birthdays@echovermont.org

ECHO, Leahy Center for Lake Champlain is a 501(c) non-profit organization.

Our mission is to inspire and engage families in the joy of scientific
discovery, wonder of nature, and care of Lake Champlain.

थ्री  डी प्रकृति र विज्ञान चलचित्रहरू हरेक दिन
11 am, 11:30 am, 12:30 pm, 1:30 pm, 2:30 pm, 3:30 
pm, 4pm and 4:30pm.



सुविधाहरु 

आक्रमणहरू

लेकसाइड प्रस्तुति हल

समुदाय कोठा

पोखरीमा

प्रवेश 
कार्यालय

संग्रहालय 
पसल

भ्यागुता 
संसार

ECHO 

प्रवेश

चाम्प

पोखरी दृश्य

डेकडिलेर ड कम तेररअस

अदिरोंदैक 
प्रस्तुति सभा भवन

बिफोर द बसें

पशु 
हेरविचार 

स्थान

एक्शन ल्याब

Northfield Savings 
Bank 3D थिएटर

च्याम्प लेन

मौसम 
स्टेशन

बेलुगा 
व्हेल 
डिग

चाम्प्लानं 
समुद्री टैंक

अमेरिकी 
ईलl

नुर्र्सिंग 
स्तेशन 

तल तल 

ठूलो टैंक

एलेवेटर
Elevator

Stairs

सीढी
सीढी

सीढी

पानिकाे 
फाेहरा

सार्वजनिक 
बैठक

विशेष कार्यक्रम 

डेमोहरू, गतिविधिहरू र त्यस्ता कार्यक्रमहरूको लागि दैनिक

 तालिका जाँच गर्नुहोस्

कोट रैक

पशु प्रदर्शनी
प्रश्न छ?
लेक चाम्प्लानं 

संसाधन कक्ष द्वारा 
रोक्नुहोस्

प्रारम्भिक बचपन ठाउँ

सबै लैंगिक 
शौचालय

हरियो भ्यागुतो 
ट्यांक

विशेष प्रदर्शन

Healthy
Living

रैक

Mamava 
नुर्र्सिंग 
स्तेशन

May 25 - 
Sep 15

®

सीढी

समूह

ENTER

10 वा बढी समूहको साथ भ्रमण गर्नुहोस् र छुट दरको 
आनन्द लिनुहोस्. कृपया छूट प्राप्त पाउनलाई सात दिन  
अगि   रेसेर्वे गर्नुहोस्. सम्पर्क गर्नुहोस्

groups@echovermont.org 

or 8028641848 ext 124

बबल 
टावर

Bubble
Tower

व्हीलचेयर: धेरै प्रदर्शनी रिक्त स्थानहर ूर शौचालय 
व्हीलचेयर बाट पहुँच योग्य छन् 
अनुकूली स्ट्रोलर: फ्रंट डेस्क मा सोध्नुहोस ्
शोर कटौती हेडफोन: अगाडि डेस्कमा सोध्नुहोस्
नर्सिङ स्टेशन: दोस्रो तल्लाको चम्प लेनमा मा मा 
बा स्टेशन चम्प लेनमा छ

HEALTHY LIVING प्रवेश
बिहान 10 बजेदेखि 4 बजे सम्म
कफी, सूप, र विभिन्न प्रकारका स्वस्थ 

खानाहरू सेवा गर्दछछन् 

मानचित ्


