D. 18 –19 september
Så skal vi Odense Zoo og sove i shelters på
savannen
Hvordan trækker søkoen egentlig vejret, når den sover på bunden af
bassinet? Drømmer chimpansen ligesom mennesket? Og går den røde
panda virkelig aftentur i haven, som rygtet siger?
Kom med KFUM spejderne Søndersø på overnatning og bliv meget klogere
på livet i zoologisk have. Opholdet byder på rundvisning med en ZOOguide,
som tager jer med bag kulisserne, men der vil også være rig mulighed for at
udforske haven på egen hånd.

Overnat i shelters
Glæd jer til at overnatte i shelters på den afrikanske savanne! Nyd
stjernehimlen og kravl i soveposen, mens I lytter til løvernes brøl i natten.
En overnatning i Odense ZOO er en oplevelse for livet!

Program for dagene
Ankomst til ZOO
Vi mødes på parkeringspladsen over for Zoo kl. 11.00, hvor hvor vi går
samlet ind i zoo. Kl.15 får vi udleveret nøgler til shelters og har tid på egen
hånd til at besøge campen eller opleve haven.
Mød jeres guide
Kl. 17 står jeres helt private ZOOguide klar til at byde jer velkommen i
zoologisk have.
Aftensmad
Glæd jer til en velsmagende burgermenu. Middagen foregår med andre
overnattende Gæster.
Rundvisning
Efter spisning tager guiden alle overnattende gæster med på en privat
rundvisning bag kulisserne i ZOO.
Bålhygge
Så er det tid til hygge foran bålet! Vi har en luksus-bålpakke klar til jer, der
består af skumfiduser, mariekiks, varm kakao og chips til børnene.
Godnat
Guiden siger godnat. Glæd jer til at krybe i soveposen i de imponerende
shelters med løvebrøl som godnatsang.

Godmorgen / Oprydning
Vi håber I har sovet godt - trods de uvante lyde. Inden morgenmaden
rydder I op i jeres shelter. Bagagen kan enten opbevares i Atollen eller
medbringes.
Morgenmad
Morgenbuffeten nydes i et af ZOOs lækre spisesteder og I får en god start
på en dag med nye oplevelser.
Tak for i denne gang
Turen slutter kl. 12.00, hvor vi mødes på udenfor indgangen til zoo.
Vi håber I har haft en uforglemmelig oplevelse.

Praktisk info:
Pris for turen er normalt kr. 725,- Men KFUM Spejderne Søndersø tilbyder
den til dig for kr. 300,- incl overnatning, forplejning og rundvisning.
Tilmeldingen er bindende og kan ikke refunderes .
Medbring:
Pakket i en rygsæk, sovepose, liggeunderlag, bestik i pose med navn, viske
stykke, skifte tøj, toiletgrej, lille håndklæde, lommelygte.
En lille rygsæk som du skal bære under hele turen heri pakkes madpakke til
lørdag og en drikkedunk samt regntøj.
Tilmelding til turen via Flextilmeld på vor hjemmeside, senset
tirsdag d. 7 september . Evt. spørgsmål vedr. tilmelding rettes til
Andreas på tlf:28305977
Har du spørgsmål til turen, kontakt tlf 26 20 70 67 eller Carsten tlf.
41 98 95 70.
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