
TILMELDING:
Det er gratis at deltage, men husk at tilmelde dig senest 
 fredag d. 5. juni på 3222 3064. 
Tilmelding sker efter først-til-mølle, da der er et begrænset 
antal pladser. 

Har du spørgsmål eller ønsker at deltage, så kontakt 
Anette Thorup på 4120 0454 eller aht@job-banken.nu

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

PRAKTISKE OPLYSNINGER: 

• Vi mødes ved indgangen 
til  Frederiksberg have ved 
 Frederiksberg Runddel

• Den samlede tur er 4-5 km
• Vi giver en kaffe to-go på turen

• Husk aktiv påklædning tilpasset 

vejret

Hyggelig gåtur til Frederiksberg 

Tag med på en 
 hyggelig tur til 
Frederiksberg Have, 
Søndermarken, 
 Frederiksberg Slot 
og København Zoo 

Vi mødes ved indgangen til Frederiksberg Have ved 
Frederiksberg Runddel og tager herfra på en 
oplevelsesrig gåtur til Frederiksberg, hvor der vil 
blive fortalt lidt om seværdighederne undervejs. Vi 
skal se Frederiksberg Have og Søndermarken, 
Frederiksberg Slot og en tur forbi København Zoo og 
se pandaer.

Vi giver en kaffe to-go, som vi kan nyde imens vi går 
gennem haven.

Læs mere om Frederiksberg Have, Frederiksberg 
Slot og København Zoo bag på denne invitation.

TIRSDAG
9. JUNI
KL. 13.00-14.30



Frederiksberg Have
Siden 1749 har byens borgere kunne benytte 
sig af Frederiksberg Have som udflugtsmål og 
afveksling fra byens liv. I Frederiksberg Have 
kan du se en grotte, et kinesisk lysthus, et 
tempel og et vandfald. 
Haven blev anlagt af Frederik den 4. omkring 
Frederiksberg Slot og rummer i dag både rester 
af en barokhave og en romantisk landskabsha-
ve. Derudover er det muligt at se elefanterne i 
Zoologisk Have.
Lige ved siden af Frederiksberg Have, ligger 
Søndermarken. Søndermarken er velbesøgt af 
mange lokale for at løbe, lufte hunden og for at 
gå en tur. Derudover kan du også opleve 
cisternerne, som engang var vandbassiner, der 
sikrede københavnerne rent vand. 

København Zoo
København zoologiske have er en af de ældste 
zoo’s i Europa, og de har mere end 3000 
dyrearter. 

Pandaanlæg:
Anlægget er udformet som en stor yin-yang 
figur, der både giver mening i henhold til farve og 
kinesisk reference, og samtidig giver en 
praktiske fordele for både panderne, publikum og 
personale. Der er udarbejdet to forskellige 
landskabstyper, tågeskov og bambusskov som 
er en naturlig del af pandaens naturlige habitat.

Frederiksberg Slot 
På toppen af Frederiksberg bakke, hvor er der 
udsigt udover smukke Frederiksberg Have ligger 
Frederiksberg Slot. Slottet er inspireret af den 
italienske byggestil og er bygget i begyndelsen 
af 1700-tallet. 
Ved hærloven af 6. juli 1867 blev Hærens 
Officersskole oprettet pr. 1. maj 1868, og efter 
en mindre istandsættelse indledte det første 
hold kadetter deres uddannelse på slottet i 
1869. Skolen har siden da haft domicil på 
slottet.


