
Risskov 7. april 2018 

Kildehøjens sommerudflugt 2018 
 

Turen går til Ree Park Safari, Stubbe Søvej 15, 8400 Ebeltoft Lørdag d 2. juni.  
 
Der er afgang med bus fra P- pladsen i Kildehøjen kl. 9.00,  
og hjemkomst samme sted mellem kl. 16 og 17, afhængig af vejret. 
 
Turen er for beboere i Kildehøjen og egne børn.   

Pris for turen er incl. bus, entre og safari eller togtur: 

75 kr. for børn 3-11 år (under 3 år gratis – over 11 år betaler voksen)  

130 kr. for voksne 

120 kr. for pensionister   

I skal selv sørge for mad og drikke - medbring madpakker – eller køb mad derude.  

Hvis I vil med, skal I udfylde og aflevere tilmeldingskuponen hos Dorthe og Allan i Kildehøjen 62, sammen 

med betaling for turen – senest torsdag d 3. maj kl. 18.00.               Man kan IKKE tilmelde sig på facebook! 

Turen er som udgangspunkt kun for beboere i 

Kildehøjen og egne børn. Hvis der efter 

tilmeldingsfristen er tilmeldt flere end, der er plads til i 

bussen, trækkes der lod om pladserne.  

Hvis der er ledige pladser, fordeles de til dem, der 

ønsker at få børnebørn og gæster med. (til samme pris)  

Hvis I hellere vil køre til Ree Park i jeres egen bil, kan I 

stadig komme med til samme pris. Så mødes vi ved 

indgange og følges ind på gruppebilletten. 

_______________________________________________Med_venlig_hilsen_Afdelingsbestyrelsen________ 

TILMELDINGSBLANKET – udfyld, klip af og aflever i Kildehøjen 62 SENEST torsdag d 3. maj kl. 18.00. 

Vi vil gerne med i Ree Park: 

Navn, husnummer og telefonnummer:________________________________________________________ 

Antal: ____ under 3 år (0kr.) ____børn 3-11år (75kr)  ____voksne (130kr)  ____pensionister (120kr) 

I alt KR:______________________ vedlagt. 

       Vi kører i egen bil Hvis der er plads, vil vi også gerne have ___ gæster / ___ børnebørn med  

       Tilmeldingen gælder kun, hvis der er plads til gæster / børnebørn 


