
Bus til 20 personer
Vores busser har godkendte 
børne EU-seler. 
Afgang fra et valgfrit sted i  
Storkøbenhavn 
Bestilling, og flere 
oplysninger. 
Skriv til Henrik på
HG@cph2travel.dk

Bus til 55 personer
Vores busser har godkendte 
børne EU-seler. 
Afgang fra et valgfrit sted i  
Storkøbenhavn 
Bestilling, og flere 

oplysninger. 
Skriv til Henrik på

HG@cph2travel.dk

DIN BUS 
p a r t n e r 
din SikKerhed

2YOU

BUS

Børnehave 

TUR 2021
alle ture starter og slutter et 
valgfrit sted i storkøbenhaven

Naturlegeplads Bondegårdstur Dyreparker 

www.cph2travel.dk



Små og store dyreparker på Sjælland
De Sjællandske dyreparker byder på forskellige dyreoplevsler.  
Medbring madpakke på heldagsturen, og vælg mellem følgende  
dyreparker. (Entre er ikke inkluderet i prisen.)

KROKODILLE ZOO (1:20 t kørsel)

ZOO PARK SYDSJÆLLAND (1:20 t kørsel) 

ORØSTRAND DYREPARK (1:45 t kørsel)

FUGLEPARKEN ESRUM (1:00 t kørsel)

ODSHERRED ZOO  (1:00 t kørsel)

Bondegårdstur

Dyrepark-tur 

OPLEV LIVET PÅ LANDET, DYR OG NATUR
Bondegårdsbesøg på Søsterbromølle, et besøg værd!
40 min. kørsel fra København. 4 timers ophold med 
mulighed for at lære mere om bondegårdens dyr,  
spise medbragt mad og være sammen med dyrene. 

På Søsterbromølle kan du møde: ponyerne: Rasmus, 
Philip, Terkel og Lurifax. Grisen Kura. 
Hundene: Alfred, Sille og Max 
Der er også geder, kaniner, høns og køer.  

Kan lam være sorte?
Hvor længe ligger en kylling i et æg, før den kommer ud?

NaTurlegeplaDSER 
Der findes rigtige mange muligheder ....

Heldagstur til en af Sjællands mange unikke Naturlegepladser.
Med mulighed for at lave bålmad på flere af dem. Besøg evt.  
en ny legeplads hver måned. *Med bålplads 

HEDEBOSTIEN (40 min t kørsel)

VALBYPARKEN* (30 min kørsel)

ØLSTED legeplads (50 min kørsel)

ØKOBASEN* (30 min kørsel)

SØHØJPARK Naturlegeplads (40 min kørsel)

MARIEHØJ Naturlegeplads (30 min kørsel)

oplev København i børNEhøjde
Turist i København. Lad børnene opleve deres egen by. 
På denne tur er der indlagt oplevelser, gå   ture,  
højtlæsning og opgaver i børnehøjde.  
Bussen venter på jer forskellige steder. 

KULTUR

HISTORIE  

KUNST  

MENNESKER 

ARKITEKTUR - Alt i børnehøjde 

Københavnertur bog, med sjove oplevelser i børnehøjde.
Bogen udleves af chaufføren til den ansvarlige pædagog. Bogen indeholder relevante, 
historier, sange, aktivteter, og lege tilpasset børn mellem 3 til 5 år. 

Københavner-tur 


