
Tur til Dyreparken i Kristiansand 
 

28. – 30. august 2020  
 

 
CP-foreningens fylkeslag Oslo og Akershus har gleden av å invitere store og små sjørøver med til 
Dyreparken  i Kristiansand. 
Vi vil få en helg i Dyreparken og Badelandet. Og så vil vi bo i Abra Havn som er Kaptein Sabeltanns 
egen overnattinglandsby, i ekte sjørøverstil beliggende på andre siden av Grashavet.  
 
Programet for helgen:  
 
FREDAG  

- Ankomst og innsjekk i Abra Havn (innsjekk starter etter kl 15.00) 
- Sjørøvere i gatene på kveldstid og flaggfiring fra Kongens Torg 
- Min sjørøverkveld i Abra Havn 
- Pizzabuffet m/mineralvann i Abra Havn 

 
LØRDAG 

- Sjørøvermorgen i Abra Havn med pirater og flaggheising 
- Frokost med Sjørøvere for halve gruppen. 
- Dyreparken og Badeland 
- Familiebuffet Abra Havn 
- Sjørøvere i gatene på kveldstid og flaggfiring fra Kongens Torg 
- Min sjørøverkveld i Abra Havn 

 
 
SØNDAG  

- Sjørøvermorgen i Abra Havn med pirater og flaggheising 
- Frokost med Sjørøverne for de som ikke hadde dette lørdag 
- Dyreparken og Badeland 
- Avreise etter eget ønske (utsjekk må skje innen kl 11.00) 

 
 
Pris: 
 
Pris vi i fylkesavdelingen har fått fra Dyreparken er pr. voksen (over 13 år)  2523- og  pr. barn (3-13 
år)  2103,- Prisene her er inkludert inngangsbillett til dyreparken og badeland, pizzabuffet fredag, 
familiebuffet lørdags kveld, samt sjørøverfrokost 1 av dagene. Her må vi trolig deles inn i 2 puljer 
pga smittevernhensyn. Gjennom sponsormidler og bidrag fra foreningens eget budsjett så kommer 
fylkesavdelingen til å dekke det meste av pakkeprisen for inntil 2 barn (3-13 år) pr. familie. Det vil 



kun være en egenandel på 50 kroner.  I tillegg vil vi dekke 850,-/stk for inntil to voksne. Dette betyr 
at hver familie får en egenandel per voksen på 1673 kroner, som betales ved påmelding.  
 
Barn under 3 år er gratis, med unntak av 49,- som kommer i tillegg pga Sjørøverfrokost. Husk å 
oppgi alder ved oppholdstidspunktet. 
 
Ledsagerbevis:  Dyreparken tar dessverre ikke imot ledsagerbevis i år, ettersom vi allerede får 
rabatterte priser.   
 
Dersom man blir mindre enn 4 personer i leiligheten tilkommer et pristillegg på 375,- pr. manglende 
person for å nå 4stk i leiligheten.  
 
 
 
Registrering og betaling:  
 
Registrering for påmelding skal skje via deltaker.no. Betaling skjer ved påmelding.  Foreningen har 
begrenset med sponsormidler så alle er ikke garantert tur om vi overstiger det estimerte antall 
deltagere/sponsorbeløp. Her er det førstemann til mølla som gjelder. Når man har betalt og fått 
booking-bekreftelse fra deltaker.no så har man  plass.  Pga revisorgodkjenning av 
prosjektregnskapet vil fylkesavdelingen motta oversikt over pris og innbetalt egenandel for 
deltagerne fra Dyreparken. →Fyll ut skjemaet som finnes her 
https://www.deltager.no/tur_til_dyreparken_19062020 
 
 
 
Relevant informasjon: 
 

• Leilighetene har enkelt kjøkken for matlaging. Det er dagligvarebutikker i kjøreavstand fra 
Dyreparken. Det er også mulig å bestille frokostproviant (rundstykker/pålegg/juice) for den 
dagen det ikke er frokost med sjørøvere. Det serveres også frokost i Abra Havn for egen 
kost.  

• Barn 0-2 kan leie ekstraseng for 200,- i Abra Havn.  
• Man må besørge transport til Dyreparken selv. Vi parkerer gratis ved inngangen til Abra 

havn.  
• Vis-hensyn armbånd Dette er et bånd som Dyreparken kan gi til personer som av ulike 

grunner ikke kan stå i vanlig kø over lengre tid. Les mer på deres nettsider.  
• Sjekk www.dyreparken.no for hvilke dyrepresentasjoner/forestillinger etc som er 

tilgjengelige for helgen  
• Sjekk www.dyreparken.no/praktisk-informasjon/spesielle-behov/ for nyttig info  
• For evt avbestilling så gjelder Dyreparken sine vilkår  
• Alle påmeldte familier må ha gyldig (betalt) medlemskap i CP-foreningen Oslo & Akershus 

For spørsmål, ta kontakt med: Linda Reinholdtsen 92296307, 
linda_reinholdtsen@hotmail.com 

 
 
 
Med vennlig hilsen          
Oslo og Akerhus fylkesavdeling. 
 


