DOSOL

ORGANISEERT

op zaterdag 24 juni 2017
een busreis naar kasteel en dierenpark Born.
Leden betalen 30 € all-in eten niet inbegrepen
Niet leden betalen 45 € all-in eten niet inbegrepen
Laatste dag inschrijving en betaling op 6 mei 2017
rekening BE10 7330 4448 1604 van Dosol met vermelding naam en aantal personen
wie met openbaar vervoer komt: bijeenkomst 8,00 u station Mechelen; bus vertrek 8,15 u
stipt
wie met auto komt gratis parking aan de Nekker (Mechelen) bijeenkomst 8,15 u waarna
de bus aldaar vertrekt om 8,30 u stipt
het dierenpark sluit om 18,00 u ; we zijn zeker terug in Mechelen rond 20,00 u
Kasteelpark Born is een dierenpark dat gelegen is in de tuinen van voormalig Kasteel Born.
In het park ervaar je de rust die er al van oudsher heerst. Je kunt er heerlijk wandelen en
genieten van de dieren en het natuurschoon.
De trompetzwanen begroeten iedere bezoeker enthousiast met hun trompetgeschal en
ook de nandoes en alpaca’s komen nieuwsgierig een kijkje nemen. In de grachten
zwemmen vele soorten zwanen, ganzen en eenden en in de grote doorloop volière vliegen
de vele parkiet-achtige om je heen.
In het park wandel je langs herten, roofdieren, stekelvarkens, landschildpadden en apen.
Bij een aantal verblijven wordt de voedertijd aangegeven. Als de verzorger de dieren voert
geeft hij informatie over het dier.
Verder kun je op de grote kinderboerderij geiten en schapen aaien.
In het Kriebelhuis maak je kennis met onder meer diverse soorten wandelende takken,
tropische kikkers, vogelspinnen, axolotls, leguanen en tropische planten.
Midden in het park is een grote speeltuin. De speeltuin ligt naast het terras, zodat de
ouders lekker kunnen genieten van een hapje en een drankje, terwijl de kinderen ravotten
op de speeltoestellen, springen op de air trampoline of spelen in het zand.
Ons terras bevindt zich naast de speeltuin. Op het terras zijn permanente overkappingen
aanwezig, maar er is ook de mogelijkheid om van het zonnetje te genieten. Zo kunt u
onder alle weersomstandigheden genieten van een hapje en een drankje .
Naast koffie, thee en warme chocolademelk serveren wij onder meer friet en snacks,
broodjes snacks, tosti's, koeken en ijs.
Uiteraard kunt u ook genieten van heerlijke Bavaria en La Trappe bieren.
Tevens is er mogelijkheid om te picknicken.

