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Koloniens udflugt til Bärenpark, lørdag, den 17. juni 2017

Ifølge legenden fik Bern sit navn efter det første dyr som Berchtold von Zähringer nedlagde
efter at han grundlage byen i 1197. Og siden 1441 har Bern holdt sit våbendyr, en bjørn, i
større eller mindre anlæg diverse steder i byen.
Det nuværende anlæg, Bärenpark, afløste den ret triste Bärengraben i 2009 og nu kan man
se og opleve de tre bjørne boltre sig i et parklignende landskab og bade i vand fra Aarefloden med Berns Altstadt i baggrunden.
Der bor nu tre bjørne i Bärenpark, Björk og Finn og deres datter Berna. Björk kommer faktisk
fra Danmark, hun blev født i Skandinavisk Dyrepark i Djursland og er bosat i Bern siden 2004
Vi starter vores besøg med en kop kaffe i Tramdepot, en restaurant lige ved Bärenpark
(betalt af Kolonien). Derefter vil vores guide vise os anlægget, både den gamle og nye del og
fortælle os om bjørnenes hverdag og hvordan Bern har holdt sine bjørne gennem tiden.
Derefter spiser vi sammen i Tramdepot, som er kendt for sine specialøl, som brygges i selve
restauranten.
Vi slutter vores arrangement med muligheden for at vandre langsomt op igennem Berns
gamle bydel og høre lidt om dens historie og udvikling, indtil vi når hovedbanegården.
Dagens program:
10:45 Mødested ved Restaurant Tramdepot, Kaffe
Fra Hovedbanegården med bus 12 (Zentrum Paul Klee) til ”Bärenpark”
Parkeringsmulighed ved Klosterlistütz (overfor Bärenpark)
11:30 Rundvisning i Bärenpark og Bärengraben (på tysk)
12:30 Frokost i Restaurant Tramdepot (for egen regning)
14:30 (cirka) Vandring gennem Berner Altstadt tilbage til Hovedbanegården
Alternativt: Bus 12 tilbage til banegården
15:30 Afslutning (cirka)
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Tilmelding til Koloniens udflugt til Børenpark
d. 17. juni 2017
Pris for deltagelse:

CHF 10,00 pr. person for medlemmer (inkl. SDG-medl.)
CHF 15,00 pr. person for andre
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Vi forbeholder os ret til aflysning ved utilstrækkeligt deltagerantal.
Det forenkler kassererens arbejde, hvis beløbet med
angivelse af navn og antal personer forud betales til

Fremsendes senest d. 7. juni 2017 til:
Svend Waldorff, Sollrüti 16, 3098 Schliern bei Köniz

PostFinance konto nr. 80-46098-2
(IBAN CH67 0900 0000 8004 6098 2)

Eller til svend@waldorff.net / +41 76 460 84 94

men der kan også betales på stedet.
N.B.:
Ved tidligere arrangementer har vi måttet betale for udeblevne personer, hvorfor vi ved udeblivelse uden
framelding senest d. 7. juni nødsages til at opkræve deltagergebyret eller beholde et allerede betalt
gebyr.
.............................. den ........................ 2017

Underskrift...................................................................

