
 

 

 

Endagstur 2018 - Sjælland og øerne  
 

Lørdag den 18. august 2018, kl. 10:30  
 

Knuthenborg Safaripark, Knuthenborg Allé, 4930 Maribo 
 

For mere information om Knuthenborg Safaripark, så følg dette link - www.knuthenborg.dk. Der står en masse 

oplysninger om, hvordan man kommer rundt i parken og andre praktiske ting. 
 

Følg Knuthenborg på          og  
 

 

Kære alle medlemmer af Landsforeningen for Marfan Syndrom på Sjælland og øerne. 

 

Vi vil gerne invitere jer på en verdens omspændende safaritur blandt næsehorn og giraffer. 

 

Dagens program: 

 

Kl. 10:30 Vi mødes foran indgangen til Knuthenborg Safaripark, hvor vi hilser på hinanden og 

der gives besked om praktiske oplysninger. Derefter kører vi bil ind og ser på dyrene 

fra de forskellige verdensdele. Giv besked, hvis i ikke kan komme i bil, så prøver vi at 

arrangere noget samkørsel. 

Kl. 12:30 Så er der frokost i form af medbragte sandwiches og sodavand. Vi spiser ved 

Dinosaurskoven, hvor der er parkerings mulighed og områder til spisning af medbragt 

mad. 

Kl. 13:30 Vi kører til Abeskoven og tager en tur rundt med abebussen sammen og derefter 

drager vi ud i verden og ser resten af de vilde dyr. 

Kl. 15:00 Kaffe og kage ved Limboland, hvor vi kan spise kage, lege og prøve forskellige 

forlystelser. 

Kl. ? Farvel og tak for en rigtig god dag. 

 

 
Husk tæpper og praktisk tøj. 

 
Pris: Foreningen betaler for entré og forplejning. 
 
Tilmelding:  Senest den 1. august 2018 

Via Nemtilmeld: Her 
(Data på alle som ønsker at deltage skal indtastes og alle deltagere 
skal være medlem af foreningen) 

 

Hvis nogen af jer har lyst til at tage en kande kaffe med vil det være super fedt 😊 
 

Vi glæder os til at få en super hyggelig dag med jer. 
 

På foreningens vegne 
 

Thorstein Swierkosz og Karina Wrang 
Christine, Tobias og Clara 

 

Evt. spørgsmål kontakt venligst Thorstein via mail thor2006@hotmail.com eller på mobil 42 73 53 57  

 

http://www.knuthenborg.dk/
https://marfan.nemtilmeld.dk/17/at-7zito6gy/
mailto:thor2006@hotmail.com
https://www.facebook.com/Knuthenborgdk/?hc_ref=ARSMelcgbO0eQS-tVPSmWFeJJrH2_p1jI_5FsURpAM6E70JolZr9-y8T3Iz49_BaKc0
https://www.youtube.com/user/Knuthenborg

