NYHEDSBREV
Dato: 09.04.2018
Nr. 3-2018
Til: Medlemmets navn
Medlemsnummer: Dit nummer
I-kode: Din kode

Kom og vær med til at sige godnat til dyrene i Zoo
Tirsdag, den 8. maj kl. 17:30 – ca. 20:30 i Aalborg Zoologiske Have.
Hasseris Grundejerforening inviterer til en hyggelig og spændende aften med et besøg i
Aalborg Zoologiske Have, hvor vi har arrangeret en guidet rundvisning med besøg i staldene,
hvor vi får lov til at se, hvordan dyrepasserne sørger for dyrene, inden de skal sove. Selve
rundvisningen varer ca. 2 timer, hvor vi får lejlighed til at se dele af Zoo, som normalt ikke er
åben for publikum. Rundvisningen foregår i hold på max. 30 personer pr. hold.
Vi lægger op til en rigtig familieaften, - eller en bedsteforældre-aften.
Tag ungerne med, nyd Aalborg Zoologiske Have og lad os servere aftensmaden og noget koldt
at drikke til.
Efter en guidet rundvisning i haven er der arrangeret servering af en sandwich med en
tilhørende øl/vand, og forhåbentligt kan vi nyde at skoven nu grønnes.
Hvis vejret tillader det spiser vi udendørs og ellers i restauranten.
Prisen for arrangementet er pr. deltager kr. 150 – (en normal indgangsbillet koster alene kr.
160 for voksne og kr. 99 for børn og i højsæsonen tillige et tillæg på + kr. 30 og + kr. 20 pr.
billet).
Der er plads til max. 120 deltagere og vi sælger billetterne efter ”først til mølle-princippet”.
Vi glæder os til en hyggelig aften sammen med dyrene i Zoo!
Tilmeldingsfristen udløber søndag den 29. april 2018
Max. deltagerantal fra hver husstand: 5 personer
Sted: Aalborg Zoologiske Have, Mølleparkvej 63, 9000 Aalborg.
Start kl.: 17:30.
Pris pr. deltager: kr. 150,00.
Hvad skal jeg gøre, så jeg/vi bliver tilmeldt:
1.
Tilmelding til arrangementet - KLIK HER - HUSK tilmelding er efter "Først til mølle
princippet..".
her skal du anvende dit Medlemsnummer og I-kode (står øverst i dette Nyhedsbrev) samt
oplyse antal deltagere.
2.

Endelig tilmelding er dog først gældende, når der også er INDBETALT kr. 150 pr.
deltagende person til foreningens konto i Spar Nord Bank,

NYHEDSBREV
Reg. nr. 9286 konto nr. 1935765109.
I forbindelse med indbetalingen skal dit medlemsnummer (se øverst i dette Nyhedsbrev)
angives som tekst i tekstfeltet
3.
Når tilmelding er foretaget korrekt vil du straks herefter modtage en e-mail med
adgangsbillet til arrangementet. Adgangsbilletten skal udskrives og
medbringes/forevises ved indgangen.
4.
Tilmelding skal foretages senest søndag, den 29. april 2018 eller så længe, der er ledige
billetter. Der er max. plads til 120 personer.
Venlig hilsen

Hasseris Grundejerforening
www.hasseris.dk
www.facebook.com/Hasserisgrundejerforening
Dette nyhedsbrev udsendes af Hasseris Grundejerforening til de medlemmer, der har oplyst deres e-mail adresse til
foreningen. Udsendelsen sker ad-hoc og er derfor ikke med faste intervaller. Der kan IKKE svares på denne mail, og
alle e-mail til Hasseris Grundejerforening bedes venligst sendt til post@hasseris.dk. På foreningens hjemmeside:
www.hasseris.dk kan andre informationer om og fra foreningen læses. Afmelding af dette nyhedsbrev kan ske til
ovennævnte e-mail adresse.

