
200  SPEC IALFO RRE T NINGE R  .  CAFEER  .  RESTAURANTER  .  SHOPP IN GCEN TRE  .  VAREH USE

DET SPØØØØØGER 
I ESBJERG CITY 
VELKOMMEN TIL EFTERÅRSOPLEVELSER 
OG SHOPPING I ESBJERG CITY

HERNING TIVOLI 
er på besøg på Torvet med 
børnekarrusel og minitog.

TORVET 16, 1. SAL . 6700 ESBJERG . TELEFON 7513 6500 . INFO@ESBJERGCITY.DK . WWW.ESBJERGCITY.DK

Torsdag den 18. oktober
kl. 12-14

TRYLLESHOW 
PÅ 
McDONALD’S 
PÅ TORVET
Kom og mød fantastiske
Ronald, der tryller med 
børnene.

EFTERÅRS-
OPLEVELSER

Sherif Haps Halloween Sjov
Mandag den 15. oktober kl. 13 – 16
Mød Danmarks skøreste cowboy med det 
talende græskar. Der laves Halloween-
ballondyr, tryllerier og bugtaleri.

Er du klar på mere uhygge, så kom og bliv gratis 
ansigtsmalet som et spøgelse, en edderkop eller 
monster. Kun fantasien sætter grænser i teltet 
ved Eventyrsport.

Onsdag den 17. oktober kl. 11 – 15
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Pris kun kr. 59,-
Værdi langt over 
Værdi langt over 
Værdi langt over 

,-
Værdi langt over 

,-,-
Værdi langt over 

,-
kr. 500,-kr. 500,-

Velkommen til Velkommen til 

i Esbjerg City i Esbjerg City i Esbjerg City i Esbjerg City i Esbjerg City - vilde og sjove oplevelser i hele efterårsferien
- vilde og sjove oplevelser i hele efterårsferien
- vilde og sjove oplevelser i hele efterårsferien
- vilde og sjove oplevelser i hele efterårsferien
- vilde og sjove oplevelser i hele efterårsferien

i Esbjerg City - vilde og sjove oplevelser i hele efterårsferien

i Esbjerg City i Esbjerg City - vilde og sjove oplevelser i hele efterårsferien

i Esbjerg City i Esbjerg City - vilde og sjove oplevelser i hele efterårsferien

i Esbjerg City i Esbjerg City - vilde og sjove oplevelser i hele efterårsferien

i Esbjerg City i Esbjerg City - vilde og sjove oplevelser i hele efterårsferien

i Esbjerg City 

Vælg mellem 2 af efterårsferiens 
Tag i Nordisk Film Biografer Esbjerg og vælg mel-

man-fre kl. 8.00-15.00 Borgergade 66, 6700 Esbjerg

HERNING TIVOLIPARKBesøg de små tivoliforlystelser på Torvet i efterårsferien.

Få 10,- kr. rabat 
på en karruseltur.
Værdi kr. 10,-

Vil du gerne blive set?Så kom ind på Esbjerg Neptun Apotek og hent enten en 
re� eksvest til børn, swapwrap 

Tirsdag – søndag kl. 10 – 16 (mandag lukket)

www.esbjergmuseum.dkwww.esbjergmuseum.dk

Få en gratis slikkepind 

(mandag lukket)
Få en gratis slikkepind 

(mandag lukket)

og knæk koder, som modstandsfolkene gjorde.
Børn gratis adgangBørn gratis adgang

ESBJERG MUSEUM

Inviter en voksen med for 30 kr.
Inviter en voksen med for 30 kr.

KUN
59,-

HELE 
EFTERÅRSFERIEN
Efterårsjagt - sej kupon 
med masser af oplevelser.
Køb dem hos:
Esbjerg City
Føtex Smedegade
Guldbageren Nørregade
Matas Torvet og Kongensgade
Svømmestadion Danmark

Kig forbi Halloween-workshoppen ved Tops i Kongensgade. 
Her er græskar, ideer og redskaber. Få også en Halloween-
tatovering.
Torsdag den 18. oktober kl. 13 – 16

Kom og hils på Bamse Betjent og prøv hans 
politibil og politigård. Du kan også prøve 
cykelbanen (der er cykler og cykelhjelme 

med til børnene). Til de 200 første børn er 
der en gratis juice. Du kan også deltage i en 
konkurrence om en ny cykelhjelm.
Lørdag den 13. oktober kl. 11 – 14

Mød 
Halloweenfi gurerne 
”Maple og Græskar” 

i Esbjerg City
Onsdag den 17. oktober 

kl. 11 – 15
Højt til vejrs bevæger de 

to fi gurer sig rundt. 
Få en selfi e.

Mandag – torsdag  kl. 10.00 – 17.30                                                
Fredag   kl. 10.00 – 18.00                                                      
Lørdag  kl. 10.00 – 15.00

Lav dit eget GRÆSKARHOVED Vinderen af 
Danmarks største græskar 2017 

udstiller 3 græskar i efterårsferien. 
Hvert græskar vejer 
mellem 160 – 200 kg.


