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NATT I DJURPARKEN 27-28 MAJ 

 

 

 

 

EN FANTASTISK GLAMPINGUPPLEVELSE  
2 DAGARS INTRÄDE I DJURPARKEN OCH ÖVERNATTNING 

Barn- och ungdomsgruppen bjuder in till en riktigt häftig upplevelse under Kristi Himmelfärdshelgen. Vad 
sägs om en glamping-upplevelse för hela familjen, med 2 dagars inträde i Skånes Djurpark, tillgång till 
samtliga attraktioner, måltider och särskilda aktiviteter bara för oss efter parkens stängning? Och detta 
under perioden när djuren får sina ungar.  

 

Vi har bokat alla 10 tältstugorna som går under namnet Wild Lodge, de ligger i hjorthägnet så bäst att 
sätta på en kanna Gevalia om man får ett oväntat besök. Stugorna är på 40 m2 och har 2 rum, toalett, 
dusch och en köksdel. Det finns plats för 2 vuxna och 2 barn, man kan även ställa in en extra säng till 
barn över 3 år. ”Extra” barn under 3 sover hos föräldrar/syskon eller i medhavd resesäng.  

 

 

Man får tillbringa 2 dagar inne i parken, även om incheckning i stugorna inte 
är förrän på eftermiddagen och utcheckning sker 10.30, så det finns gott om 
tid att utforska hela parken och hälsa på alla djuren, ge sig upp i 
höghöjdsbanan eller hälsa på i Fåret Shaun-landet.  

 

 

Alla attraktioner är kostnadsfria. Vi får dessutom exklusiva guidningar, vara med och mata djuren på 
kvällen och en mysstund med hjortarna på morgonen. Middag på kvällen ingår och frukosten levereras 
till dörren på morgonen. Däremellan finns tid för mys runt öppen eld, t ex kan man ju grilla sin dessert, 
antingen man gillar bananer eller marshmallows. Sängkläder och städning av stugan ingår!!!  
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ANMÄLAN 

Inbjudan går ut till alla barn- och ungdomsfamiljer i Skåne men platserna är begränsade eftersom det 
bara finns 10 stugor. Det är alltså först till kvarn som gäller. Anmälan är bindande.  

Anmälan sker till anmalan@epskane.se senast 28 februari eller på telefonnummer 070-748 95 66.  
Vid anmälan behöver vi följande uppgifter: 

• Namn och födelsedata (år, mån, dag) på samtliga medföljande. 

• Epost- och bokföringsadress. 

• Telefonnummer. 

• Vilken epilepsiförening man tillhör. 

• Födoämnesallergier 

EGENAVGIFT  

Egenavgiften är 500 kronor/vuxen och betalning ska göras senast den 28 februari till  
plusgiro 93 55 54-6, Epilepsiföreningen i Lund. För icke-medlemmar gäller ordinarie pris 4995:-
/stuga.  

För mer information titta gärna in på Skånes Djurparks hemsida: 
https://www.skanesdjurpark.se/wild-lodge 
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