
 

 

 

Endagstur 2017 - Jylland og Fyn 
 

Lørdag den 25. august 2018, kl. 10:00  
 

Aqua, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg 
 

           Se www.visitaqua.dk og følg på        og på  

 
Kære alle 
 

Vi indbyder til endagstur i Silkeborg. Til en spændende dag med en lille sejltur, en lille 
gåtur, en guidet rundtur i Aqua Akvarium & Dyrepark samt muligheden for at opleve og 
afprøve mange aktiviteter. 

I løbet af dagen er foreningen vært ved frokostbuffet, kaffe og kage 😊 
 

Fra havnen er der 20 min. sejlads til broen ved Aqua.  
Fra anløbsbroen ved Aqua er 10 min. gang ad stier og skovveje gennem arboretet, der er et 14 ha stort skovområde. 
Her kan man se en omfattende samling af vådbundstilpassede træer og buske fra alle jordens tempererede egne. 
Arboretet er delt op som jorden med Amerika i Vest, Europa i midten og Kaukasus, Sibirien og Østasien mod Remstrup 
Å i øst. I området kan man se mange fugle blandt andet Isfuglen, der er en farvestrålende fugl med et meget eksotisk 
udseende. I Danmark er Isfuglen meget sjælden, men kan ses omkring Silkeborg søerne. 
I Aqua er det muligt at komme ned under overfladen. De forskellige bassiner er faktisk søer – et utraditionelt akvarium, 
der viser de danske søer og vandløb. Gennem store panoramaruder ser man livet i forskellige søer med fisk, fugle, 
pattedyr, insekter og planter.  
I Aqua park er det muligt at komme tæt på oddere, vaskebjørne, bævere, hvide storke og masser af andre dyr fra den 
danske natur.  
Og så byder dyreparken på en vandlegeplads, hvor store og små kan boltre sig med sluser, vandmøller, vandkanoner og 
vildmarkssti. Vandlegepladsen ligger smukt placeret i bunden af parken, omkranset af træer og med aktivitetstilbud til 
børn i alle aldre.  
Tæt ved legepladsen ligger desuden det store madpakkeområde med grillfaciliteter, Café Foderbrættet og toiletter.  
 

Program: 
10.00 Ankomst v. indgang til Aqua 
10.05 Vi fylder bilerne og kører til Hjejlebådene, www.hjejlen.com 
11.00 Afsejling fra Sejsvej 2, 8600 Silkeborg (mødetid kl. 10.45) 
11.20 Ankomst anløbsbroen ved Aqua (bemærk gåtur gennem skoven) 
11.45 Frokostbuffet i Caféen 
13.00 Guidet rundvisning 
15:00 Kaffe / Kage 
Aqua lukker kl. 17:00 
 

 

Pris: Foreningen betaler for sejltur, entré, rundvisning og forplejning. 
 
Tilmelding:  Senest den 10. august 2018 

Via Nemtilmeld: Her 
(Data på alle som ønsker at deltage skal indtastes og deltagere skal 
 være medlem af foreningen) 
 
”Er der nogen, der vil medbringe en kande kaffe?” 

 
Vi glæder os til at få en superhyggelig dag med jer. 

 

På foreningens vegne 
Gertrud Skov 

 

Evt. spørgsmål kontakt venligst Gertrud Skov via mail gjskov@mail.dk eller på mobil 21291603. 
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