
Liker du folk og dyr? 

 

ADHD Norge i Innlandet /Hedmark og Oppland og 

Akershus fylkeslag inviterer til en eventyrlig tur til 

Bjørneparken i Flå fra 26.8-28.8.2022. 

Her vil du få muligheten til å hilse på mange dyr, 

og til og med være med å håndmate noen av 

dyrene, sammen med dyrepasserne i parken       

Har du noen gang vært inne i en bjørnehule med bjørner i? 

Bjørneparken i Flå finner du i naturskjønne omgivelser i Hallingdal.  

Litt om selve turen:  

Fredag kveld møter vi dere i hotell resepsjonen mellom 18.00 - 19.00. 

Der vil dere få informasjon, og få utdelt program og billetter til parken de 

påfølgende dagene. Det vil ikke være noen flere arrangementer denne 

kvelden (det er MC-Donalds restaurant og Kiwi butikk ved hotellet). 

Lørdag samles vi utenfor Bjørneparken og går samlet inn i parken. Fra 

10.00–12.00 har vi dyrepassere som guider oss rundt hos noen av 

dyrene i parken og tar oss med inn i selve Bjørnehulen. Det kan hende at 

vi av praktiske grunner må dele oss inn i to grupper. 

Søndag får dere boltre dere i parken på egenhånd. Det er masse å se på 

og utforske i parken på, blant annet badepark og dinosauria med 17 full-

size dinosaurus. Vi deler ut oversikt over foringstider.  

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 

 



Måltider  

• Fredag kveld: Ordner dere selv mat.  

• Lørdag: Felles lunsj i cafebygget i parken ved inngangspartiet. Det 

blir felles middag på lørdagskveld 

• Søndag: Felles lunsj i cafebygget i parken ved inngangspartiet.   

Mer detaljert program og informasjon blir sendt ut senere. 

Medlems pris: 

• Voksen (fra 16 år) 1.900 kr. 

• Barn fra 0–15 år 1.400 kr. 
 
For de som ikke er medlemmer vil prisen være: 

• Voksen 3. 800 kr 

• Barn fra 0-15 år 2.800 kr. 
 

Prisen inkluderer overnatting på Thon hotell Bjørneparken fra 26/8 – 28/8 
– 2022, inngangsbilletter i Bjørneparken lørdag og søndag, lunsj i parken 
lørdag og søndag, samt middag lørdag kveld.  
 
Det vil være et begrenset antall plasser på turen, så det lønner seg 
å være ute i god tid. 
 
For medlemmer i ADHD Norge Innlandet Hedmark og Oppland fylkeslag 
sendes bindende påmelding til innlandet@adhdnorge.no   
 
For medlemmer i ADHD Norge Akershus, så sendes bindende 
påmelding til akershus@adhdnorge.no  
 
Alle påmeldinger må inneholde følgende informasjon:  
• 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. 
 
Frist for påmelding er 1. juni 2022 
Svar på om dere kommer med, gis beskjed om senest 15.juni 2022. 
Dere som kommer med vil da få informasjon om innbetaling av 
egenbetaling og betalingsfrist vil være 25. juni 2022 
Har dere spørsmål rundt denne turen, kontakt oss gjerne på 
Innlandet@adhdnorge.no eller Kai på telefon 951 65 310. 
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Vi håper dere har lyst til å være med oss på denne turen, og vi 
gleder oss til å høre fra dere. 
 
Alle våre arrangementer med barn og unge tilstede, er alkoholfrie i 
henhold til ADHD Norges retningslinjer. 
 
Hilsen oss i fylkesstyrene i ADHD Norge i Innlandet og Akershus. 
 

 
 
 


