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TYSKLANDS TUR 2022 

Når shop-amok går helt i fisk: Søger du nye udfordringer i opdræt, spændende fisk til prydakvariet, hardscape til 

Aquascape eller teknik ud over, hvad du lige kan finde på Sjælland, så er det nu, du skal slå til. Du kan også se det som 

inspirationstur sammen med ligesindede akvarister, hvor der også er tid til hyggesnak. 

I fortsættelse Roskilde Akvarie Forenings tidligere ture 

arrangeres nu en fælles tur i samarbejde med Københavns 

Akvarie Forening. Foruden Københavns Akvarie Forening og 

Roskilde Akvarie Forening inviteres øvrige foreninger under 

Dansk Akvarie Union Region Sjælland til at deltage. 

 

Fredag d. 4. november: 

Vi starter tidligt fredag morgen kører mod Rødby, hvor 

vi tager færgen kl. 08:45 til Puttgarden og fortsætter til 

Hamborg hvor vi besøger Megazoo, Aquarium Tonndorf 

og Aqzeno. Atlantis Aquarium besøges, hvis der er tid til det. 

 

Fredag aften slapper vi af sammen på Hotel-Restaurant Tüxen i Rendsburg – midtvejs mellem Hamborg og Flensborg. 

 

Lørdag d. 5. november: 

På vej mod grænsen besøger vi Zoo Petersen i 

Schleswig og Das Futterhaus i Flensburg. I Danmark 

besøger Gotwwalds Akvariefisk i Middelfart og til sidst 

Fyns Akvarie Centrum i Odense. 

 

Økonomi: 

Turen forventes at lande på ca. kr. 1.100,- der dækker 

transport, overnatning i enkeltværelse incl. morgenmad. 

Øvrig forplejning er for egen regning.  

 

OBS! Turen køres i privatbiler og prisen er kalkuleret 

med 4 personer pr. bil. 

 

(Økonomi fortsættes næste side) 
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TYSKLANDS TUR 2022 (fortsat) 
 

Ved bindende tilmelding senest kl. 19:30 mandag d. 12. september 2022 betales aconto kr. 550,- se 

indbetalingsoplysninger næste side. 

Resterende beløb (udregnet efter faktisk forbrug) opkræves efter turen. Når din tilmelding er bekræftet er din plads sikret 

og pengene kan ikke returneres. Kan vi ikke bekræfte din tilmelding/finde plads i en bil returneres pengene.  

 

Skulle du blive syg eller af andre årsager blive forhindret i at deltage er udgangspunktet, at de kr. 550,- er tabt. Vi vil dog 

søge at ’sælge’ din plads, hvis muligt. 

 

Først til mølle: 

Vi har sat et maksimum på 20 deltagere/5 biler. Vi skriver på venteliste/afbudspladser. 

 

Tilmelding sker til formanden af både KA og RAF (ole.pedersen03@gmail.com  og aroslund63@gmail.com).  

 

Biler:  

Da det er hensigtsmæssigt med 4 (evt.3) personer pr. bil forventer vi også biltilmeldinger – ca. 1 bil pr. deltagende 

forening. Bilens omkostninger (færge, brændstof og bro) vil blive dækket af ovennævnte deltagerbetaling. Af hensyn til 

færgebookning samt aftale om afregning vil det være hensigtsmæssigt at chauffører kan deltage på kordinerende møde 

torsdag d. 15. september kl. 19.00 i Greve. 

 

Indbetalingsoplysninger: 

Ved betaling på reg. Nr. 4317 konto 4317893396 bedes angivet: 

- ”Fuldt deltagernavn og foreningsnavn” 

 

Vi glæder os til fælles oplevelser, inspiration og gode køb 

 

Københavns Akvarieforening, Bestyrelsen 

Roskilde Akvarie Forening, Bestyrelsen 


