Lot, april 2019

Beste leden,

Zin in een uitstap naar

Op zaterdag 18 mei 2019 kan je met Gezinsbond Lot dit dierenpark bezoeken.
Het belooft opnieuw een schitterend dagje-uit te worden. Zowel jong als oud kan in de Zoo
van Antwerpen terecht voor uren (kijk)plezier. Omdat de Zoo vlak naast het treinstation ligt,
gaan we ditmaal met de trein op uitstap!
Enkele weetjes:
•

De Zoo van Antwerpen werd geopend op 21 juli 1843 en is daarmee de oudste dierentuin
van België en één van de oudste dierentuinen ter wereld.

•

De Zoo ligt vlak naast het station Antwerpen-Centraal op het Koningin Astridplein.

•

De Zoo trekt gemiddeld één miljoen bezoekers per jaar.

•

Meer dan 425 dierensoorten vinden onderdak in de Zoo.

Er is mogelijkheid om deel te nemen aan één van de twee rondleidingen (opgelet: het aantal
plaatsen hiervoor is beperkt!):
ZOO ANTWERPEN BACKSTAGE: tussen de Zoo en het Centraal station loopt een lange
dienstgang waar een gewone bezoeker nooit komt. In Zoo backstage dus wel! Via de
operatiezaal en de quarantaine belanden we onder het Aquarium bij pompen en filters, maar
ook bij zeepaardjes en koralen. De kweek van vogelspinnen en kakkerlakken en onze
vriendelijke handtamme slang sluiten de tocht af. Door de vele trappen en smalle doorgangen
is deze rondleiding niet geschikt voor minder mobiele mensen. Er zijn eveneens weinig
dieren te zien en het gaat soms de technische kant op. Hierdoor is deze rondleiding evenmin
geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Voor hen voorzien wij wel een RONDLEIDING
VOOR DE SCHERMEN. Per groep van 20 dient er zeker en vast steeds 1 volwassene
aanwezig te zijn.
Voor beide rondleidingen dient wel ingeschreven te worden (zie inschrijvingsformulier).

Dagindeling
•
•
•
•
•

8:30 uur: afspraak station Lot, spoor 2,
8:47 uur: vertrek met de trein in het station van Lot,
10.30 uur– 16.45 uur: bezoek aan de Zoo, middagmaal naar keuze (picknick of maaltijd in
plaatselijk restaurant of snackbar),
17:19 uur: vertrek vanuit Antwerpen-Centraal naar Lot,
18:45 uur: aankomst in het station van Lot.

Leden van Gezinsbond Lot (ouders + inwonende kinderen tot 25 jaar) betalen slechts € 20,00
per persoon (treinreis + toegang zoo), onafhankelijk of er deelgenomen wordt aan een
rondleiding of niet. Kinderen tussen 0 en 3 jaar reizen gratis. Ook niet-leden kunnen
inschrijven. Zij betalen bovenop de normale bijdrage ofwel € 20,00 extra per persoon, ofwel
€ 40,00 extra per gezin. Daardoor worden zij lid van Gezinsbond Lot en kunnen meteen
genieten van alle voordelen die De Gezinsbond biedt (meer info op www.gezinsbond.be of
www.gezinsbondlot.be).
Inschrijven kan enkel door bijgevoegd inschrijvingsformulier in te vullen. Bezorg dit ten
laatste op maandag 22 april 2019 aan een bestuurslid (zie www.gezinsbondlot.be) of mail
het door naar info@gezinsbondlot.be. Je inschrijving is pas geldig na overschrijving van het
verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE50 8538 8148 6118 van Gezinsbond Lot,
Sollenberg 45, 1651 Lot, met vermelding:
ZOO Antwerpen – naam – (aantal) personen.
We hopen er een aangename dag van te maken en rekenen op uw talrijke aanwezigheid.
Vriendelijke bondsgroeten.
Het bestuur.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
ZOO ANTWERPEN
Familie …………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………
telefoon/GSM: ……………………………. e-mailadres: ……………………….………
schrijft ……….(a) personen in voor de daguitstap van Gezinsbond Lot naar de Antwerpse Zoo
op zaterdag 18 mei 2019, waarvan ………(b) niet-leden.
Treinticket + toegang zoo: …........ (a) x € 20,00

= ……….…. EUR

Rondleiding: (c)
O

wij nemen deel aan de ZOO BACKSTAGE met………….(b) personen

O

wij nemen deel aan de RONDLEIDING VOOR DE SCHERMEN met……….(b) personen

O

wij nemen NIET deel aan de rondleiding

EXTRA te betalen (enkel voor niet-leden) (c)
O

wij betalen per persoon: ……. (b) x € 20,00

= …………. EUR

O

wij worden lid van Gezinsbond Lot (per gezin):

=

… 40,00 EUR

_____________________

en betalen per overschrijving (BE50 8538 8148 6118) de TOTALE SOM van

Datum: …………………………..

= ……… EUR

Handtekening: ………………………………..

(a) Gelieve het TOTAAL aantal deelnemers (gezinsleden + eventuele niet-leden) in te vullen.
(b) Gelieve het juiste aantal in te vullen.
(c) O Aankruisen a.u.b.

OPGELET: inschrijving en betaling dienen ten laatste op 22 april in ons bezit te zijn.

