Udviklingrejse med Elleslettegård
den 7. - 11. september.
Mandag
Vi besøgte efterskolen Østergård og spiste
der. Marie, Camilla og Emilie viste rundt. Det
var dejligt art se dem igen. Så kørte vi videre til
Marielyst til det sommerhus vi havde lejet.
Fedt sommerhus med pool, og efter vi
handlede ind og fik eftermiddags kaffe sprang
Marie, Niklas, Micki, Camille og Emilie i
poolen. Rutchebanen blev på mange måder
indviget. Efterfølgende gik vi i spa’en. Mens
der blev lavet aftensmad, så vi special
olympics. Vi var alle trætte og der blev også
spille 500. Alle gik trætte i seng om aften.

Tirsdag
Alle vågnede glade fordi vi skulle til
Middelalder centeret. :-)
Det var en god oplevelse at se
hvordan man arbejdede og havde det i
gamle dage. Det var især interessant
at hilse på alle de flotte heste der var.
Så fandt vi ud af at vi havde en skøn
jomfru i blandt os:).
Efter aftensmaden tog vi en tur til
stranden, hvor Marie var en tur i det
kolde vand, og Camilla havde tæerne
i.

Onsdag
Onsdag stod den på tur til Knuthenborg
safari park, hvor vi blev vist rundt af en
rigtig god formidler. Det var en stor
oplevelse at være i parken, helt uden
andre turister og komme helt tæt på de
store dyr og komme ind og se deres
stalde m.m. Vi klappede næsehornet og
mærkede hvor hårdt det var at røre ved
huden, men blødt bag ørene. Vi
besøgte også ulvene og så deres flotte
anlæg hvor der også var unger. Ulvene
var hvide fordi de var arktiske. Vores
formidler fortalte at alle hunde i dag
stammer fra ulvene, selv de små
Chihuahua. Vi besøgte lemurerne som
var nogle sjove væsner og efterfølgende
fodrede vi bavianerne med æbler som blev kastet ind over det
høje hegn. Giraffen Tommy blev også besøgt!
Til aften stod den på badning, afslapning, og tv kiggeri.

Torsdag
Dagens tur gik til Møns klint, hvor der er 498 trin ned vandet og den
flotte klint. Vi startede med at se en 3D film og dinosaurer og

efterfølgende viste Helge os det flotte område og fortalte om det flotte område. På stranden fandt
vi forsiler af forskellige slags.
Efter en lang og anstrengende dag, var der wellness i poolen og buffet til aftensmad.

Fredag
Fredag var det tid til at komme hjemad. Vi køre ved formiddagen og var hjemme igen lidt over
middag.
Alle takker for en god tur!!!

