Vi ska på SKOLUTFLYKT!!
Lördagen den 9:e juni 2018 far vi till “Salzbergwerke Bad Friedrichshall“1
Det ska bli en spännande upplevelse att ta en hiss 180 meter ner i saltgruvan under jorden som har
funnits sedan länge tillbaka. V kommer att upptäcka det “vita guldet“ med alla våra sinnen: Där finns
det stora underjordiska kamrar med saltkristallväggar och en utställning som svarar på frågor om
saltets historia och om hur man vinner salt. Det väntar även experiment och ljusinstallationer m.m.
Efter alla dessa intryck kommer det säkert att vara välkommet att komma upp i dagsljuset igen och
få i sig något. Blir det fint väder, promenerar vi till en grillplats och har en picknick där.
Ni kan komma med bil eller tåg. För dem som vill åka tåg finns det en station “Bahnhof Bad
Friedrichshall-Kochendorf“ på gångavstånd (2 min) till gruvan. Man kan ta direkt tåg från/till
Heidelberg.

Översikt/Program:





kl. 11:00:
kl. 11:30 -13:30
Kl. 14:00
Kl. 14:30-?

Ankomst, samling vid huvudentrén
Tur genom Saltgruvan
Gemensam promenad till grillplatsen „Kocherinsel“
Piknik, grillning, lek osv. vid vackert väder2
Vid dåligt väder möjlighet att ta vi in på „Bergschänke“ aldeles intill
gruvan

Bra att ha med sig:









Stabila skor,
Tröja/kofta eller dyl.
Sol- och fästingskydd (grillplats)
Dricka, Kaffe
Grillvaror – korv, sallad, (vi kan gärna göra en knytbuffé med sallad/ småplock och kakor)
Grillkol, tändstickor
Picknickfiltar tallrikar, bestick, muggar, o.dyl.
Bollar/Utomhuspel (t.ex. Kubb el. dyl.)

Vilken härlig dag vi ska få uppleva gemensamt med de andra skolgrupperna i Heidelberg/Karlsruhe!
Hoppas att så många som möjligt kan föja med! Vi tackar redan nu föräldrarna som ställer upp med
skjuts och matsäck. Säg gärna till om ni kommer/ eller inte kan komma eller om det är något annat ni
undrar över.
Hjärtliga hälsningar, Annabell, Daniel, Ingerid, Rosa, Vjollca, Ylva,
1

2

Adress: Salzbergwerk Bad Friedrichshall ,Bergrat-Bilfinger-Straße 1 , 74177 Bad Friedrichshall

Grillplats: „Kocherinsel“ (se kartan – v.g.v.!)

