ebeltoft juli 2016

Svanesøen

HUSK FARS DAG

tIngHUset
Kunstudstillingshus
Inviterede kunstnere og
galleriudstillinger
www.ebeltoftkunstforening.dk
aktuelt:
Christina Julsgaard
(Maleri)
Fernisering: 9. juni kl. 11
varighed: til 7. august
Åbent alle dage kl. 11-16

Den russiske National Ballet fra Moskva

Jazz på torvet
Hver lørdag kl.12 ved det Gamle
Rådhus
Byvandring
Hver tirsdag kl.18.30 med start ved
Turistbureauet
det grænseløse køkken ny Malt
- hele sommeren

den altid sJove og glade
entertainer
I gaden hver fredag fra kl. 15 - 17
vægterne
Hver aften kl. 20 - 21 – 22 - ved det
Gamle Rådhus
Marked
Hver dag på torvet ved det Gamle
Rådhus

Cykelture
Med guider hver tirsdag kl. 10 fra
Turistbureauet
visens skiB
Lørdag den 1. juli - Ebeltoft Skudehavn
kl. 20 - 21.30
BagageruMsMarked
Søndag, 17. juli kl. 10 - 15.30
v/Rådhuset, Lundbergsvej 2

åbningstider: mandag til fredag åbent til kl.18.00 lørdag åbent til kl. 15.00
oBs ! Flere butikker holder åbent søndage – kl. 11 -15
den 28. juli holdes der åbent til kl. 24
Kvickly og Føtex holder åbent alle dage til kl. 21
KIWI og starK har andre åbningstider

soMMerfest
Fra torsdag den 21. til og med søndag
den 24. juli - Strandengen

åBent til kl. 24
Torsdag den 28. juli

gratis WIFI i gågaden, ved ebeltoft glasmuseum, Havnen og turistkontoret
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LÆKRE STRIK
OG SKJORTER

SPAR

200,-

VANNUCCI
SKJORTER,
POLOER
OG SHORTS

REDGREEN
SKJORTE, POLO,
SHORTS ELLER
KNICKERS

NU

Se dagsprogrammet på
glasmuseet.dk
nyt I 2016! glassKoVen & prIsmet
Åben alle dage kl. 10-18 (juli - 16. aug)
Åben alle dage kl. 10-17 (17. aug – sep)

Se åbningstider, priser, program og meget mere på
www.reepark.dk

www.glasmuseet.dk

til hele Syddjurs..!

op af stolen og oplev
Handel

Syddjurs

1.000 gratis p-pladser (husk parkeringsskiven)
Syddjurs..!

handelsyddjurs.dk

gavekort

Billettlf. 8940 4040 - billetlugen.dk - musikhusetaarhus.dk

HAnDEL SyDDJuRS GAvEKORT
Gaven - der ikke skal byttes. Kan købes
i Kvickly, Føtex og på Turistkontoret.

www.highlight-concerts.com

SOMMERSALG
Eneforhandling
i Vejle HOS

CRistiano Ronaldo

ree parK saFarI
Vilde oplevelser
Tag på safari i Ree Park Safari. Bjørneungerne leger på
prærien eller i træerne, og næsehornskalven Mandela stortrives og boltrer sig på savannen med mor Bashira.
Katta-lemurerne har fået unger, og kamel kalvene er kommet ud i den store fold. Mange af parkens andre dyr har
også fået unger.
Du kan også tage med på Land Rover Safari ud over den
afrikanske savanne, ride på kamel og nyde de naturskønne
omgivelser.
Den store nyhed i 2016 er Amerika Expressen. Tag en tur
med toget ud over den nordamerikanske prærie, hvor du
kommer helt tæt på bison, sortbjørne, elge og de arktiske
ulve.

www.fregatten-jylland.dk

Torsdag, 3. marts 2016 - kl. 20.00

CR7

sommer på glasmUseet eBeltoFt
Prøv selv at puste, støbe eller dekorere glas i sommerferien
og lav dit helt eget ferieminde lige til at tage med hjem. Gå
på opdagelse i Glasskoven - en helt ny sanseudstilling, hvor
du kan undersøge, spejle, røre og forstørre. Oplev Prismet
i haven, hvor du kan blive klogere på farver og finde ind til
overraskelsen i midten. I kan også udforske museets udstillinger med en Opdagelseskuffert under armen og sammen
løse opgaver undervejs.

und sein johann strauss orchester

SOMMER
VINDJAKKER

Ebelt ft
Danmarks
hyggeligste
handelsby
Den hyggelige
handelsby

www.ebeltoftby.dk
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Foto kun illustration.

NU KUN

40%

odense:

SparekaSSen Fyn arena

tirsdag, den 26. april 2016 kl. 20.00

LIKE US PÅ
FACEBOOK

Billetsalg: www.billetnet.dk - tlf. 70 15 65 65

herning:

JySke Bank Boxen
onsdag, den 27. april 2016 kl. 20.00
Billetsalg: www.billetnet.dk
Mch billetkontor: 99 26 97 08

www.andrerieu.Com

50%

JBS tights, før 150,-

NU 75,-

T-SHIRTS
STORT UDVALG

FRA 350,-
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Betina og hilsner
Lasse Bu
ch
Redgreen og Vannucci
t-shirts, før op til 300,- pr stk.

NU 2 STK 300,-

TORVEGADE 28

LASSE BUCH

FRIT
VALG

SPAR

•

LANDSDÆKKENDE
BYTTESERVICE

2 pack tights,
spar op til 300,-

NU 2 PK. 500,-

7100 VEJLE

Torvegade
28 · 7100 vejle ·
TELEFON 75 82
14 22 • VEJLE@DINTOJMAND.DK

SEBASTIAN STEENSGÅRD

THOMAS SØRENSEN

BETINA BUCH

Chablis 1’ Cru
2011 Montmains

1 fl.... kr. 169,-

Luksus slim fit skjorter
i bomuld fra 600 kr.

SPAR

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Se mere på www.dintojmand.dk

musiKhuseT aarhus

Fregatten Jylland
Kom op oplev historien, naturen og underholdningen
smelte sammen til feriens højdepunkt!
* Hop i matrostøjet og få en ægte sømandsoplevelse
* Oplev det spektakulære kanonshow
* Dyk ned i skibets historie med en af de mange rundvisninger
* Oplev ægte kanonskud – vi garanterer ild, røg og brag!
* Grib skattekortet og hjælp Kalle Krudt med at find skatten
* Kom med klatreinstruktøren 23 meter op i stormasten og
oplev den fantastiske udsigt
* Prøv kræfter med de gamle håndværk, rebslagning og
sejlsætning
* Kom på sejltur med Fregattens tremastede sejlskib ”Barkassen” og oplev Fregatten fra søsiden
* Årets nyhed 2016: Prinsesser ombord
* Kom på togt med Europas svigerfar, Kong Christian IX
og hans store familie. Få et autentisk indblik i hvordan
den kongelige familie levede ombord på Fregatten
Jylland i sidste halvdel af det 19. århundrede, hvor skibet
var Kongeskib.

400,-

København:

Forum Copenhagen
torsdag, den 28. april 2016 kl. 20.00

Billetsalg: www.billetnet.dk - tlf. 70 15 65 65

Klassisk Chablis fra 1’ Cru marken ”Montmains” - FRANKRIG

kagens dag

tirsdag, den 24. maj
Billetter købes hos:
Vanilla, Tønnesgade 1
P.a. Brød, Skyttehusgade 28
BilKa Vejle, Solkilde Allé 2

