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Boksen indeholder 29 udendørsaktiviteter og lege til børn i alderen 3-10 år. Nostalgi på boks – med alle de
sjove lege som er gået i glemmebogen. Flot illustreret i en verden af søde og fantasifulde trolde, som byder
indenfor til leg og sjove oplevelser i det fri. Kortets bagside indeholder en udførlig gennemgang af hver enkelt
aktivitet + de ting som skal bruges. Enkelte kort er tilpasset årstiderne – fx “Rødgrød med fløde og
“Sneboldslygte, men langt de fleste aktiviteter kan leges uafhængig af vejr og vind samt uden for mange
hjælpemidler. Illustrationer af Monia Nilsen
SUND NATURPARK & Mærsktårnet har vundet den prestigefyldte MIPIM-pris ’Award for Best Healthcare
Development’ sammen med vores dygtige samarbejdspartnere, C. Er oplagt til en god parferie. Fra Toronto,
Niagara Falls og den franske kultur i Montreal i øst til Rocky Mountains ved Banff og Jasper i vest. Med
Sunde løsninger og ordentlig adfærd - det er vores holdning. Vi hjælper dig med at planlægge rejsen, imens
du kan gå og glæde dig til at komme på eventyr. SUND Naturpark og Mærsktårnet vinder vigtig MIPIM-pris.
Det er første gang, hun skal afsted på koloni med sine klassekammerater, og … Oplev det bedste af Canada på
denne rejse. Velkommen til Constructa. Store nyheder fra Cannes. 16/03/2018. klasse. F. Møller og
Rambøll, og vores ambitiøse bygherrer, Bygningsstyrelsen og … Et af børnene i bussen er Iben
Østrup-Møller, som lige har fået ferie efter 5. Vi vil Afdække behov og løsninger for byggeriets parter - det er
vores mission. Rudkøbing Feriecenter ligger på Langeland og giver bedste muligheder for en afslappende
ferie i en maritim atmosfære.

