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DAGUITSTAP voor GROOTOUDERS/KINDEREN
en KLEINKINDEREN

zaterdag 21 mei 2016
Gosa gewest Aalst nodigt grootouders/kinderen en kleinkinderen uit om samen op uitstap te gaan
naar “Boudewijn Seapark”, Sint-Michiels Brugge”: dé ideale bestemming voor een dolfijne
groepsuitstap!
“Geniet van een spetterend dolfijnenspektakel in het Dolfinarium. Ga ook even langs bij de
zeeleeuwen in het zeeleeuwentheater voor een hilarische show! Voor de dolle fratsen van
schattige zeehondjes moet je in de Nordic Lagoon zijn. De uren van de shows worden U
meegedeeld bij aankomst op het domein . Boudewijn Seapark is niet alleen een park vol
zeezoogdieren, maar heeft ook vele coole attracties: ontdek de Orca Ride, het piratenschip Sancta
Maria, het waterpark Bobo’s AquaSplash of het speelparadijs Bobo’s Indoor. Plezier
gegarandeerd voor jong én oud!”
Een lunchpakket kan meegenomen worden of men kan ter plaatse in een restaurant een koude of
warme maaltijd aankopen .
Het vervoer naar Brugge gebeurt met een luxe-autocar ; volgende opstapplaatsen zijn voorzien:
08u00 : SMETLEDE (Patrick cars)
08u15 : BURST (parking achterkant parochiezaal)
08u30 : GROTENBERGE (kerkplein-park kasteel Breivelde)
08u45 : OPHASSELT (Bildekenplein)
09u00 : NINOVE (decoratiecentrum Heytens, Albertlaan)
09u15 : AALST (rondpunt Albatros bij tankstation Texaco)
Terugkeer tussen 17u15 en 19u00
Deelnameprijs (busvervoer, inkom, verzekering) :
Volwassenen ……………………. : € 33,00
kinderen kleiner dan 1m ………. : € 25,00
kinderen kleiner dan 0,85 m …... : € 16,00
Inschrijven kan tot 16 mei bij Lauretta Boelaert : telefoon 053/626494 of e-mail
lauretta.boelaert@skynet.be met vermelding van naam, aantal volwassenen en kinderen, afdeling
en opstapplaats.
Betalen door het verschuldigde bedrag onmiddellijk over te schrijven op rekening
BE55 9795 7799 7844 van Gezinsbond/Gosa gewest Aalst met als mededeling: 741216 Brugge.
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

Wij wensen jullie een plezante dag
Namens GOSA gewest Aalst,
Gerard De Winne
Lauretta Boelaert
Voorzitter
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