Som medlem af Fødevareforbundet NNF Nordjylland, kan du og din familie komme i Aalborg ZOO og se alle
dyrene i julebelysning.

Aalborg ZOO holder JUL I ZOO igen i år og fejrer julen med en gigantisk lysfest. Sidste år fik rigtig mange af vores
medlemmer denne oplevelse og derfor vil vores medlemmer og deres familie igen få muligheden.
Jul i Zoo er hygge for alle generationer. Glæd dig til ægte julestemning i unikke omgivelser, når vi tænder lys i
vintermørket. Du kommer på en magisk og romantisk lysvandring gennem den smukt julepyntede have og får en helt
ny og anderledes oplevelse af dyrene og Zoo i mørket. I år hylder vi kærligheden og nærværet, og der er både
mulighed for varme kys under misteltenen, en romantisk tur gennem havens poetiske lyslandskaber, og et møde med
verdens rareste julemand. Du kan også gå indenfor på Juletorvet og opleve Smagen af Nordjylland, hvor ildsjæle og
dedikerede gastronomer fra hele Nordjylland præsenterer masser af lækre produkter og inspiration til julebordet,
spændende lokalt producerede drikkevarer og unikke gaveidéer.
Med udgangspunkt i havens dyr, deres særkende, adfærd og de verdensdele de oprindeligt kommer fra, inviterer vi
dig på en lysvandring gennem haven. Fra nordlys i Grønland til farverig og festlig jul i Afrika kan du opleve julens
atmosfære og traditioner.
Til en rigtig jul hører selvfølgelig også julemanden. Han vil være der alle dage og prøve på at opfylde alle artige børn og
voksne deres ønsker.
Åbningsdage i november er

19. 20. 21. 26. 27. 28. november
kl. 16-21.00
Åbningsdage i december
1. til den 29. december (Dog ikke den 24. december)
Kl. 16-21.00
Om forskellige arrangementer i dette tidsrum i ZOO
Billetpris er 100 kr. pr. styk. Børn 3 til 11 år 50 kr. pr. styk.
Billetter kan købes i afdelingen.
Ring på 23309731 eller 29881878
Hadsundvej 184 9000 Aalborg
Der er et begrænset antal, så det er først til mølle-princippet.
Vi tager imod kontanter og mobilepay 636230
Hilsen

