Besøg på Den Blå Planet

Seniorsektionen inviterer til et besøg på Den Blå Planet ”bag facaden”.
Tirsdag, den 12. april kl. 11:15 - Jacob Fortlingsvej 1, Kastrup.
Den Blå Planet er Nordeuropas største akvarium med tusindvis af dyr og 7 mio. liter vand.
Et besøg her er i sig selv en oplevelse, men for at gøre det endnu mere spændende, har vi
arrangeret en rundvisning ”Bag facaden”. Her kommer vi bag akvarieruden, ned i
kælderen, ud på foderbroerne m.v.. En rutineret fortæller og guide vil lede os gennem den
labyrintiske vandverden, hvor bl.a. dyr, du ikke ser i akvarierne, lever i skjulte haller.
Selve rundvisningen starter kl. 11:30, men det er vigtigt, at alle er ved indgangen 15 min.
før, altså kl. 11:15.
Rundvisningen varer ca. 45 min., og derefter er der selvfølgelig mulighed for at gå rundt i
akvariet på egen hånd.
Der er parkering ved Den Blå Planet, og med offentlig transport er det nemmeste at tage
Metroen til Kastrup Station. Bus 5A er også en mulighed.
Efter besøget er der arrangeret en frokost kl. 13:30 på Cafe Kystens Perle, som ligger
ganske tæt på. Adressen er Bryggergården 14 (Aleen 2D).
Til dette arrangement kan der maksimalt deltage 25 personer, da rundvisning i Den Blå
Planet kun giver mulighed for at købe 25 pladser pr. rundvisning. Vi har derfor i første
omgang ikke turde satse på 2 rundvisninger, men skulle der vise sig behov for et
yderligere arrangement, vil vi naturligvis planlægge endnu en tur.
Prisen for deltagelse er kr. 190,- for medlemmer af seniorsektionen og kr. 420,- for
ledsagere.
Tilmelding er efter ”først til mølle” princippet til undertegnede på email:
janheineras@gmail.com evt. telefon 23 96 34 39 senest den 4. april 2016, hvor
tilmeldingen er bindende.
Du er tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse fra mig.
Jan Heine Rasmussen

