
Kom med til en unik oplevelse 15. september
Man kan tage til Sydney.
Eller til Lillebælt. Vi vælger
det sidste...

Begge steder kan man få
oplevelsen af at gå oven på
en bro. Opleve højden. Suget
i maven. Den spektakulære
og uhindrede udsigt. Nyde vandet. Skibene. Udsigten mod land. Vinden. Vejret. Og den 
svage rysten i broen, når toget gungrer over broen...

Bridgewalking Lillebælt er en unik attraktion i Europa 

De første gæster tog turen til tops i maj 2015. Og nu kan I tage med på Borgerforeningens 
efterårstur og få en helt enestående oplevelse, som man ikke kan få andre steder i 
Europa.

Turen starter ved Velkomstcentret. Her bliver vi modtaget af kyndige guider, som 
forbereder os på den fantastiske tur, vi skal ud på. 

Sammen går vi fra Velkomstcentret til Den Gamle Lillebæltsbro, hvor vi bliver koblet til et 
sikkerhedssystem – og så går det opad! Op til 60 meters højde og ud på turen over broen. 
Undervejs fortæller guiden om broens arkitektur, historien, byggeriet og naturen omkring 
Lillebælt.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i højden!



Fakta om Bridgewalking Lillebælt

Den Gl. Lillebæltsbro er 60 meter høj, målt fra vandoverfladen

Bridgewalking turen tager ca. 2 timer inkl. sikkerhedsinstruktion og 
omklædning

Alle skal iklædes en grå overtræksdragt, som man får lov at beholde

Ingen løse dele må medbringes på turen, ej heller kamera

Guiderne tager fotos på alle ture 

Sikkerhedskrav: Du skal være minimum 140 cm høj og have praktisk fodtøj 
på

Bridgewalking er ikke egnet for bevægelseshæmmede og kørestolsbrugere

Man må ikke have højdeskræk, være gravid eller have alkohol i blodet

Normalprisen for oplevelsen er kr. 285,- for voksne og kr. 215 for børn, men med tilskud fra
borgerforeningen får du som medlem denne oplevelse for 

kun kr. 150,- pr. voksen og kr. 100,- pr. barn

Ikke medlemmer af borgerforeningen samt evt. gæster 
betaler fuld pris

Bindende tilmelding senest 1. august til Berit på tlf. 30538483
- gerne som sms, hvor I skriver højden på alle deltagere (voksne og børn)
- Betaling: Mobilepay sammen med tilmelding på samme tlf. nr
 – husk at skrive alle navne i besked til modtager
Alternativt kan betaling ske direkte til Berit

Når vi kender deltagerantallet, finder vi ud af transport, afgangstidspunkt mv.

Med venlig hilsen
BORGERFORENINGEN
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