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Ronneby resecentrum 

torsdag 3 maj kl. 07.55. 

Förväntansfulla seniorer i 

väntan på buss. Pojkarna i 

förgrunden hade nog gärna 

velat följa med! 



Trossöbussen kom som 

avtalat och vi kunde stiga 

ombord. En bekväm buss 

med trevlig och duktig 

chaufför.



Ekerödsrasten ett par 

timmar senare blev 

första anhalten. Här 

bjöds det på bussfika

och andra nödvändiga 

behov.



Solnjutning och 

glamman i väntan på 

kaffekok och 

fikabulle. 



Vid halvtolvtiden var vi 

framme vid 

Köpenhamnsakvarium Blå 

Planet. Stora futuristiska 

elipsformade tak och väggar. 

Lite svårt att få med i bild när 

man kommer så nära.



Här matar man och leker med 

havsuttrar från nordamerikas

västkust. Väldigt pigga och 

lekfulla djur!



Man har lyckats bygga upp miljöer visande 

både land och vatten. Väldigt naturtroget. 

Alla fiskar, grodor, sköldpaddor och även 

fåglar verkar ha det gott.  



Vackert eller hur! 

Mängder av fiskar 

från tropiska söt och 

saltvatten till våra mer 

bekanta torskfiskar. 

Man förstår här också 

namnet på akvariet. 

Den blå planeten eller 

Blue Planet.



En till synes lite sur 

hammarhaj swishar

förbi! Cirka 2 m lång! 

Därinunder simmar en 

av världens snabbaste 

fiskar som kan komma 

upp till 100km/t! 

Försökte googla på 

snabba fiskar men fick 

fram ett recept på 

snabb fisk med bacon i 

ugn! Det gäller att 

precisera sina frågor!



Fantastiska miljöer 

och vackra fiskar.



Det fanns även 

färggranna fåglar i 

den tropiska miljön 

liksom små grodor, 

ödlor och sköldpaddor. 

Eller vad sägs om 

denna pippi i KHK´s

färger!



Man får inte missa Den 

lille Havfrue när man 

besöker Danmarks 

huvudstad! Det är 

tydligen konstnären 

Edvard Eriksens egna fru 

Eline som suttit modell!



Här är det vaktavlösning på Amalienborg! Trevligt att skåda. De 

svarta pälsmössorna är gjorda av svartbjörnspäls från Canada! 

Mössan väger c:a 2 kg!



Eftermiddagsfika på 

Ringsjöstrand avslutade de 

kulinariska övningarna denna 

dag. Ett trevligt vattenhål väl 

värt att komma ihåg. Sedan 

bar det iväg hemåt till vårt 

kära Ronneby nöjda och 

belåtna!



Fågel….
Fisk ……

…eller mitt emellan?

Vi trivdes i alla fall som fisken i 

vattnet och lärkan i skyn med 

denna fina utflykt anordnad av 

SPF Seniorerna Ronneby signatur 

Yvonne Andersson! Tack Yvonne!


