INBJUDAN!
Följ med Malmö Akvarieförening till

Världens största och bästa akvarieaffärer
Tyskland, Belgien och Holland, fredag-tisdag 24-28 oktober 2014
Missa inte chansen att besöka världens största akvarieaffär och andra stora butiker med ett
enormt utbud såväl som utvalda mindre specialbutiker med sällsynta fiskar, räkor, andra
djur och växter som sällan eller aldrig ses här hemma. Fynda teknik och tillbehör till bra
priser. Vi besöker också den fantastiska djurparken Burger Zoo och dess fina akvarium.
Följ med på några intensiva dagar fullspäckade med akvaristik och kul umgänge!
Våra resor är öppna för alla akvarieintresserade och lockar deltagare från hela Norden. Se
nästa sida för detaljerat program. Förutom chansen till akvaristiska upplevelser och att
fynda rariteter och tillbehör är det på vägen hem inplanerat ett stopp på Border Shop.
Priset för resan är i dagsläget 3300 kr, beräknat på de drygt 30 personer som i skrivande
stund anmält sig. Blir vi fler sjunker priset. Bussen rymmer upp till 64 passagerare men
hotellplatserna är begränsade så vänta inte med din intresseanmälan. I priset ingår resa i
modern komfortbuss samt tre övernattningar i dubbelrum på fyrstjärnigt hotell med
frukostbuffé. Enkelrum mot tillägg.

Alla akvarieintresserade är välkomna att följa med!
För mer information och anmälan ring MAFs sekreterare Anders Hinton 0709-73 70 03.
Nyfiken på hur det går till på våra resor?
Läs reportaget i Ciklidbladet om en tidigare resa: Med MAF till världens bästa akvarieaffärer
Se även MAFs hemsida: www.malmoakvarieforening.se.
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PROGRAM
Följ med Malmö Akvarieförening till

Världens största och bästa akvarieaffärer
Tyskland, Belgien och Holland, fredag-tisdag 24-28 oktober 2014
Fredag 24/10. Avfärd med buss från Malmö kl 20:00
Lördag 25/10. Efter frukoststopp beräknas vi anlända i Duisburg 09.00 för att besöka
Hobby Zoo Tillmann, en liten affär full med riktiga rariteter. Sist vi besökte dem bjöd de på
öl från fat och tände grillen på gården för oss. Efter detta besöker Zoo Zajac, världens
största zooaffär, stor som ett mindre IKEA och garanterat en helt unik upplevelse.
Inkvartering på hotellet vid 16-tiden.
Söndag 26/10. Heldagstur till Belgien och Holland där vi besöker Hustinx Aquaristiek samt
den fantastiska djurparken Burger Zoo med dess fina akvarium. Båda dessa ställen har MAF
besökt tidigare och vi var då mycket imponerade.
Måndag 27/10. Vi besöker Diskus Center, Aquarium Wilhelmi och MegaZoo Lunen. Även
dessa affärer har vi besökt flera gånger tidigare och de hör till våra absoluta favoriter.
Tisdag 28/10. Hemresa med ett stopp på Aquaria Veldhuis, Hollands största akvarieaffär.
Denna butik har vi inte själva besökt tidigare men hört mycket gott om. Innan vi lämnar
Tyskland stannar vi på Bordershop. Bussen beräknas vara tillbaka i Malmö ca 24:00.
Länkar
Malmö Akvarieförening: http://www.malmoakvarieforening.se/
Hobby Zoo Tillmann: http://www.hobbyzoo-tillmann.de
Zoo Zajac: http://www.zoozajac.de
Discus Zierfisch Center: http://www.blecha.de
Aquarium Wilhelmi: http://www.aquarium-wilhelmi.de
MegaZoo Lunen: http://www.megazoo.at/d-west/fillialen/luenen
Hustinx Aquaristiek: http://hustinx-aquaristiek.com
Aquaria Veldhuis: http://www.aquariaveldhuis.nl
Border Shop: http://www.puttgarden.border-shop.dk/
Reportage från en tidigare MAF-resa: Resa med MAF till världens bästa akvarieaffärer
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