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to  ture med J ID

Tilmelding
Brug skema på JIDs hjemmesi-

de. Vælg fanen ”MEDLEMSSER-

VICE” og vælg så TILMELDING 

TIL TUR. Marker: Tur til Sprogø.

Tilmeldingsfrist den  
30. januar 2020, kl. 12.00

Priser   
(prisen er ens for turene)

Medlemmer 275 kr.   
Et medlem kan få én  
ledsager med til 275 kr.

Studerende - 
medlemmer (½ pris) 137 kr.  

Pris for  
ikke-medlemmer 425 kr.

Tilmelding
Brug skema på JIDs hjemme-

side. Vælg fanen ”MEDLEMS-

SERVICE” og vælg så TILMEL-

DING TIL TUR. Marker: Tur til 

Københavns Tivoli.

Tilmeldingsfrist den  
20. april 2020, kl. 12.00

Tag med JID på en spændende tur på 

Sprogø, en fredet ø midt i Storebælt. Øen 

blev udvidet, da storebæltsforbindelsen 

blev anlagt og er nu på ca. 164 ha.

Vi starter turen på Sinatur Hotel Store-

bælt, hvor vi spiser frokost sammen, in-

den vi i bus kører til Sprogø. Vi skal gå en 

del, så turen kan ikke anbefales til gang-

besværede. Praktisk fodtøj er en god ide.

Turen varer tre timer og en lokalguide 

viser os rundt og fortæller om øens både 

spændende og uhyggelige historie. Øen 

har været centrum i et mørkt kapitel i 

Danmarkshistorien, men vi skal også 

høre om, hvad der naturmæssigt gør 

Sprogø enestående.

Turen finder sted tirsdag den 3. marts 

2020. Frokost fra kl. 11.30. Afgang fra 

hotellet med bus kl. 13.00. Ankomst til 

hotellet igen kl. 16.00 og derefter kaffe 

og kage. Arrangementet afsluttes ca. kl. 

17.00.

Tivoli – besøg den gamle have 
midt i København
Bliv vist rundt i Københavns Tivoli og 

hør chefgartner og jordbrugsteknolog 

Tom Knudsen fortælle om årets gang i 

Tivolis forskellige haver. Fokus vil være 

på blomsterarrangementerne og deres 

samspil med forlystelserne. Hør om, 

hvordan man får inspiration til hele ti-

den at udvikle og forny en af Danmarks 

mest ikoniske turistmål.

Turen finder sted onsdag den 20. maj 

2020. Vi mødes foran hovedindgangen 

kl. 16.15. Den guidede tur er fra kl. 16.30 

– 18.00. Efter turen er der middag med 

to retter i restaurant Grøften kl. 18.30.

Sprogø – et besøg værd


