
Juleturen 2022 går til Aalborg 

 
Foto fra Aalborg zoo 2021

Kom og få en dejlig dag sammen med andre i Fagklubben lørdag den 26. november 

Dagen starter kl. 9.30  
med opsamling på torvet ved Viby kirke, der vil også være opsamling ved p pladsen ved 
afkørsel, Tilst samt p.pladsen ved afkørsel 44, Ødum.  
På vej i bussen vil vi nyde en kop kaffe/te og et rundstykke.  
Der vil være BANKO spil, og vi vil synge julesange og muligvis lære en ny.  
Og ellers bare hygge os i bussen.  
  
Vi køre til dejlige Aalborg, hvor vi kan gå rundt i deres hyggelig juleby og nyde byen evt. få 
købt en gave eller to.  
Frokosten kan nydes ved juleboderne eller i en af Aalborgs hyggelige caféer.  
(frokosten er på egen regning)  
 
Kl 15.00  
samles vi igen, for da går turen videre til Aalborg Zoo, som er pyntet op med 1000 af lys  
I skrivende stund kender vi ikke deres tema for i år.  
  
Zoo skriver:  
Jul i Zoo er hygge for alle generationer. Glæd jer til ægte julestemning i unikke omgivelser, 
når vi tænder lys i vintermørket. I kommer på en magisk lysvandring gennem den smukt 
julepyntede have og får en helt ny og anderledes oplevelse af dyrene og Zoo i mørket.  
Gå på opdagelse i de mange boder med lækker julemad og godter,  og gå indenfor i stalde 
og huse, hvor dyrene er ved at finde ro for natten.  
  
I kan også besøge Juletorvet og opleve masser af lækre produkter og inspiration til 
julebordet, spændende lokaltproducerede drikkevarer og unikke gaveidéer.  
  
Kl. 17.30  
Fælles Spisning i Aalborg Zoo.  
Restaurant Skovbakken serverer  en stor julebuffet med lækre retter.  
  
Kl. 19.00  
turen går hjem.  
Der vil igen være lidt hyggeligt i bussen hjem.  
  
Hvad koster så sådan en dejlig juletur? 
Kun den frokost du vil spise og selvfølgelig det du måtte købe.  



Fagklubben afregner udgifterne til bus, morgenmad, indgang til Aalborg zoo samt 
aftensmaden. 
  
Du må invitere en ægtefælle/kæreste/ven/veninde med  
Pris 200 kr.  
Og ellers det samme som for dig, angående frokost og indkøb. 

Vil du ikke gå glip af en hyggelig juletur, er det nu du skal tilmelde dig, da vi skal have 
booket bus og mad til zoo - først til mølle
Tilmelding til Tine på mail:  tith@aarhus.dk dog senest d 10 November.

Vi glæder os til at se jer ☺  
  
Hilsen bestyrelsen
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