Familietur til Bjørneparken i Flå
Kjære medlemmer av ADHD Norge i Innlandet, Hedmark og Oppland fylkeslag.
27. – 29. august arrangerer vi ADHD Norge i Innlandet en familietur til Bjørneparken
i Flå, og dere har nå mulighet til å reise sammen med oss til denne perlen i
Hallingdal.
Fredag kommer vi til Thon Hotell Bjørneparken i Flå, men det vil ikke bli noen
arrangementer denne kvelden utover et raskt informasjonsmøte i løpet av kvelden.
Dere ordner dere selv med mat på kvelden (det er alt fra restaurant på hotellet til
McDonalds og Kiwi i umiddelbar nærhet).

Lørdag og søndag har vi billetter til Bjørneparken, der dere kan kose dere hele
dagen. I parken er det kun på lørdag det er et fastsatt opplegg foreløpig; da er det
guidet tur hos bjørnene og hos hjortedyrene.
På grunn av smittevernhensyn, vil dere bli delt opp i to grupper på denne guidete
turen.
Det vil være likepersoner til stede på denne turen.

I tillegg til bjørner, kan du blant annet se disse dyrene i Bjørneparken:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gaupe
Ulv
Rev
Amur leopard
Elg
Hjort
Reinsdyr
Alpakka
Geit
Amerikansk alligator
Kongeboa

Egenandelen på denne turen vil for betalende medlemmer være:

Voksen

Kr 1500

Barn fra fylte 13 år

Kr 1000

Barn under 13 år

Kr 700

For øvrige vil prisen være:

Voksen

Kr 3000

Barn fra fylte 13 år

Kr 2000

Barn under 13 år

Kr 1400

Prisen inkluderer overnatting på Thon hotell Bjørneparken 27. – 29. august.
Inngangsbilletter i Bjørneparken lørdag og søndag, og middag lørdag kveld. Frokost
lørdag og søndag på hotellet er også inkludert.
Det vil være et begrenset antall plasser på turen, så det lønner seg å være ute i god
tid.

Bindende påmelding skjer til oppland@adhdnorge.no innen 15.05.2021
Dette må være med i påmeldingen:
● Navn, adresse, mail og telefonnummer til alle som meldes på
● Fødselsdato og år på alle påmeldte.
● Dersom det blir stor interesse for turen og dere ikke kommer med i første
omgang, ønsker dere da stå på en venteliste dersom noen må trekke seg fra
arrangementet.
Svar på om dere kommer med, vil komme senest 4. juni 2021.
De som kommer med vil da få informasjon om innbetaling av egenandel og
betalingsfrist vil være 25. juni 2021.

Har dere spørsmål rundt denne turen, så kontakt oss gjerne på
oppland@adhdnorge.no eller Louise på telefon 90986736.
Vi håper dere har lyst til å være med oss på denne turen, og vi gleder oss til å høre
fra dere.
Hilsen oss i fylkesstyret

