
                     
 

 
Hedorfs Seniorforening 

Generalforsamling og sommerarrangement  
 

Lørdag den 25. maj 2013 kl. 11:00 
 
 

KOM med til Den Blå Planet 
Nordeuropas største akvari um er mere end blot20.000 dyr og syv mio. liter 

 

 
                                                                http://www.denblaaplanet.dk/ 

Den Blå Planet 

Jacob Fortlingsvej 1 

2770 Kastrup 

 

       

Vi mødes ved indgangen til Den Blå Planet kl. 11:00,  
hvor I skal se piratfisk, krokodiller, anakondaer og 

Nordeuropas største akvarium med 20.000 dyr og syv mio. liter vand 

Med    Med Den Blå Planet på Amager har Danmark fået et nyt arkitektonisk vartegn. 

Bygningens arkitektur er inspireret af en hvirvelstrøm. Fra indgangen træder gæsten ind i 

hvirvelstrømmens centrum, den runde foyer, og suges herfra ud til de 53 akvarier og anlæg. 

Bygningen er placeret helt ud til Øresund og er omgivet af et spejlbassin.  

Dermed har Den Blå Planet vand til alle sider. 

Som Nordeuropas største og mest moderne akvarium er Den Blå Planet placeret i et trafikalt 

knudepunkt tæt på Metro, togforbindelse, motorvej og Københavns Lufthavn. 

Med andre ord er det svært at overse Den Blå Planet, uanset om man ankommer  

fra land, vand eller fra luften. 

Bygningsarealet for Danmarks nye akvarium, Den Blå Planet på Amager, er 10.000 m2.  

Udearealet er 2.000 m2 og hertil kommer parkeringspladser. 

Arkitekt og totalrådgiver er 3XN A/S.  

Turen i Den Blå Planet er på egen hånd. 

http://www.denblaaplanet.dk/


 

Generalforsamling kl. 14:30 på Allé Kroen 

Håber vejret er godt, så vi kan sidde udenfor og nyde solen til vores generalforsamling. 

Hvis du som HS medlem kun ønsker at deltage i generalforsamlingen, er dette gratis. 

Allé Kroen 

Alléen 54-56 

2770 Kastrup 

 

Frokost på kroen kl. 15:00 
God mad i hyggelige omgivelser 

 
Lækker frokostbuffet 

3 slags sild 

4 lune retter 

4 slags pålæg 

Salatbuffet, 

Ost 

Kage & Brød 

 

 
 

Pris pr. medlem: kr. 100,00 

Pris pr. ledsager: kr. 250,00   
Indbetaling   Reg. nr. 6735  konto nr. 1064422 – HUSK NAVN 
   

Indgangsbillet til Den Blå Planet, frokostbuffet med 1 øl & snaps samt kaffe/the er inkluderet.  
 

Transport Sjælland og ikke medlemmer: Er for egen regning 
Transport Aalborg:     Tilskud pr. medlem kr. 800,00 

Transport øvrige Jylland / Fyn:   Tilskud pr. medlem kr. 700,00 
 
Tilmelding senest den 8 maj 2013 på mail linda.fischer@dhl.com eller på  

tlf. 43489506 – 24293066. 
  Bestyrelsen: 

 Preben Poulsen  Tlf. 31611022 

 Keld Walthing  Tlf. 20812672 

 Erling Eiberg  Tlf. 27109997 

 Finn Sønderskov  Tlf. 86263177 

 Steen Præbel  Tlf. 60753351 

 Linda Fischer  Tlf. 24293066   

mailto:linda.fischer@dhl.com

