FRITIDSKLUBBEN CHRISTIANSFELD
Årets lejrtur bliver en ULVENAT i Givskud ZOO.
Er i friske på at overnatte sammen med ulvene? Det er vi!

Praktisk info:

Vi tager af sted lørdag den 16. juni kl. 09.00
og er tilbage søndag den 17. juni kl. ca. 11.30

Prisen:

Det koster 495 kr. for hele turen
Prisen er inkl. transport, overnatning, aftensmad, morgenmad, safaribussen og
dagspas til hele Givskud ZOO

Program:
Dag1
Ankomst: ca. kl. 10.00, vi starter med at se parken på egen hånd i fællesskab.
Madpakke: kl. 12.00 spiser vi vores medbragte madpakker. Det er derfor vigtigt at I husk en madpakke!
Safari bus: kl. 12.35-14.15, tager vi ud at køre med safaribussen, for se løverne og savannen
Mødet med ulvene: kl. 16.30, mødes vi med vores Guide i ulveanlægget.
Sikkerhed: kl. 17.00 I den første time efter lukketid, hvor dyrene blive lukket i deres stalde, er det ydres vigtigt at vi
forholder os i ro. Derfor SKAL vi opholde os i ulveanlægget eller den tilstødende Tipilejr.
Aftensmad: kl. 18.00 spiser vi aftensmad.
Bålhygge: Resten af aften har vi bålhygge med skumfiduser og snobrød.
Sengetid: kl. 22.00 ligger alle mand i deres soveposer!

Dag2
Morgenmad og rengøring: kl. 07.00-09.00, i dette tidsrum spises der morgenmad og vi rydder op efter os selv.
Afslutning: kl. 09.00-10.00, Guiden kommer og tjekker, at alt er i orden.
Afgang: kl.10.00 går vi mod bussen, med vores bagage. Turen går herefter hjem til Christiansfeld.
VIGTIGT at jeres mobiler er klar til at kunne ringe hjem, når vi er ved at lande ved klubben!

Pakkeliste:


Sovepose og liggeunderlag eller en enkeltmands luftmadras



Varmt nattøj og praktisk tøj, som passer til vejret både dag og aften – der er ikke mulighed for at tørre tøj, så
ekstra tøj kan være nødvendigt.



Vandtæt fodtøj – evt. gummistøvler



Håndklæde og de mest nødvendige toiletsager



Lommelygte, mobiltelefon + oplader og kikkert.



Skriveredskaber og papir.



Drikkedunk og madpakke til frokost om lørdagen.



Lommepenge. Vi anbefaler max. 100 kr.
En lille rygsæk til at have sin madpakke og drikkedunk i, til når vi går rundt i parken .



Tilmelding og betaling senest den 1. maj 2018
495 kr. indbetales på netbutik på ungkolding.dk, under weekend, ture og rejser.
HUSK at angive elevens fulde navn.
Tilmeldingssedlen afleveres i DIN fritidsklub senest den 1. maj 2018.
Tilmeldingen er først gyldigt, når der er betalt inden tilmeldingsfristens udløbs dato.
Der er spørgsmål til turen så ring til en af os:
Nadja på tlf. 21 62 82 89
Sara på tlf. 30 45 04 24
Niels på tlf. 61 19 08 15

KLIP … KLIP … KLIP ……………………………………………………………………
Tilmelding til Ulvetur den 16. juni 2018 til den 17. juni 2018
Elevnavn:
Forælder-underskrift og telefonnummer:
Tilmelding og betaling senest den 1. maj 2018
495 kr. indbetales på netbutik på ungkolding.dk, under weekend, ture og rejser.
HUSK at angive elevens fulde navn.

