Eventyrlig Jul på landet
Juleåbent fredag, lørdag og søndag
fra den 25. nov. til den 18. dec. fra kl. 14-18.30
Den 25-27/11, 2-4/12, 9-11/12 og den 16-18/12.
Normalt lukker vi kl. 19 til jul, men da der ofte ikke er mange gæster
tilbage efter kl. 18.30, lukker vi i år kl. 18.30 for at spare på strømmen.

Juleprogram for fredag, lørdag og søndag:
Kl. 14-1830 Skattejagt: Den hyggelige skattejagt går rundt i haverne.

1. ledetråd står bagpå dette programme, som I får udelveret i billethuset. Gratis

Kl. 1430-17 Æselridning: Foregår fra Naturlegepladsen / dyreområdet!
25 kr. pr. tur pr. barn. Der trækkes ikke, hvis vejret er meget dårligt!

Kl. 14-1830 Ram-en-klokke: Børneaktivitet i Juleladen! Ram klokker og vind en
slikkepind! Gratis

Kl. 14-1830 Lykke-Julet: Børneaktivitet i Juleladen! Drej Lykke-Julet og måske
Kl. 14-1830 Workshop: Kreativ workshop i Juleladen. Børnene kan fx male
Præcis:

Kl. 1530

1 stk. julekugle, som de kan tage med hjem. 5 til 10 kr. pr. stk.

Sløjfejagt: Vi mødes ved indgangen til den Eventyrlige Julehave
(Den engelske have). Gratis. Børnene sendes af sted samtidig for at finde

sløjfer. Det er KUN kl. 15.30 – så vær’ der inden kl. 15.30!
Præmie: En slikpose til dem som finder flest “sløjfer”!

Kl. 1630 Dans om juletræet: Der danses om juletræet i Juleladen.
Kl. 15-17 Slikposer: Julemanden deler godteposer ud lørdag og søndag i Juleladen

mellem 15 og 16.30 og efter dans om juletræet. Alle børn får en slikpose,
men husk godteposebilletten/aktivitetskortet, som I får udleveret i billethuset,
når I ankommer. Hvis I ikke når Julemanden – spørg ved Lykke-Julet eller i butikken.
Fredag er det en af Julemandens hjælpere, som deler dem ud.

Fra kl. 16 Se Julehaverne: De er flottest i tusmørket, og når det er helt mørkt!

NB: Der tages forbehold for ændringer i programmet!

er du heldig at vinde!

