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Bohaterowie grudniowych propozycji programowych na kanale Nat Geo People nie będą mieli
Świąt. Patrząc na ich życie, można nawet odnieść wrażenie, że to ludzie, którzy nigdy nie
odpoczywają od swojej pracy i jest ona nieodłączną częścią ich codzienności. O kim mowa? O
niezwykłej kanadyjskiej lekarz weterynarii – dr Michelle Oakley, która nie zostawi bez pomocy
żadnego zwierzęcia na zimnym i nieprzyjaznym Jukonie, a także niesamowitej drużynie
„Górskiego pogotowia dla zwierząt”. Gratką dla fanów podróży po odległych krajach, ich
smakach i zapachach oraz widzów, zafascynowanych niezwykłymi ludźmi i ich pasjami, będą z
kolei świąteczne maratony, które zawładną anteną kanału Nat Geo People w całym okresie
świąteczno-noworocznym.

WETERYNARZ Z POWOŁANIA
Dr Oakley Yukon Vet 5

Premiery w środy od 19 grudnia o godz. 20:00
(8x60 min)

Każdy dzień to dla doktor Michelle Oakley spore wyzwanie. Wszystko dlatego, że jest jedynym
weterynarzem na przestrzeni setek kilometrów. Czasem musi zmagać się z silnymi bizonami,
czasem tropi koziorożce w górach, przeprowadza operację na niedźwiedziu albo pomaga rysiowi
wrócić do jego naturalnego środowiska. Wszystko to w niesprzyjających okolicznościach
przyrody na mroźnym terytorium Jukonu.

GÓRSKIE POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT
Rocky Mountain Animal Rescue

Premiery w czwartki od 6 grudnia o godz. 20:00
(6x60 min)

Codzienne akcje z udziałem zwierząt domowych i ratujące ich życie skomplikowane operacje –
to zadania, którym w pełni poświęca się niezwykła drużyna „Górskiego pogotowia dla
zwierząt”. Nie boją się ryzykować zdrowia, nie szczędzą wysiłków, czasu i środków, by pomóc
każdemu zwierzęciu, które ich potrzebuje. Rocznie w ich ręce trafiają dziesiątki tysięcy
potrzebujących. W serii „Górskie pogotowie dla zwierząt” będziemy podążać z nimi ramię w
ramię i śledzić każdy ich krok od momentu przyjęcia wezwania aż do czasu, kiedy zwierzę będzie
bezpieczne i otoczone troskliwą opieką najbliższych. To nie tylko weterynarze, ale ludzie gotowi
nieźć pomoc przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

ŚWIĄTECZNY MEGAMARATON
Emisja od soboty 22 grudnia do wtorku 1 stycznia przez cały dzień
Propozycje przygotowane przez kanał Nat Geo People na świąteczno-noworoczny czas
pogrupowane zostały w cztery bloki tematyczne, w ramach których zobaczymy niecodzienne
historie z życia niezwykłych ludzi, poznamy weterynarzy i ich wymagających troskliwej opieki
pacjentów, zobaczymy, co i kto stoi za niezwykłymi smakami kuchni całego świata, a także
wybierzemy się w magiczne podróże po najróżniejszych zakątkach globu.

###
Nat Geo People to kanał telewizyjny pełen inspirujących historii, opowiadanych przez autentycznych, a przy tym niezwykłych
bohaterów. Pokazuje fascynujące kultury, tradycje i niespotykane zjawiska. Zaspokaja ciekawość świata, dostarczając wiele
rozrywki i wzruszeń. Jest adresowany przede wszystkim do kobiet. Można w nim zobaczyć m.in. takie serie jak „Dolce vita
według Davida Rocco”, „Weterynarz z powołania” czy „Zawód: lekarz”. Na kanale jest także emitowany cykl programów „Idąc
własną drogą: kobiety, które inspirują”, przedstawiających niezwykłe kobiety i ich pasję do zmieniania świata.
Kanał Nat Geo People jest dostępny m.in. dla abonentów Cyfrowego Polsatu na pozycji EPG 160 oraz nc+ - na pozycji 141 oraz
UPC – na pozycji 373 i 302 i TOYA – na pozycji 342, docierając do ponad 4.5 miliona gospodarstw domowych.
Po udanym debiucie w takich krajach jak: Dania, Niemcy, Włochy czy Turcja kanał Nat Geo People stał się integralną częścią
oferty programowej rodziny marek National Geographic. Jego ramówka i oprawa antenowa zaprojektowane zwłaszcza z myślą
o kobiecej widowni, idealnie dopełniają ofertę programową kanałów z portfolio FOX Networks Group.
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