Velkommen til Syddjurs Kommune og dens mange
attraktioner
Som tilflytter har du modtaget en række fribilletter. Disse kan bruges et eller flere af de nedenstående
steder.
Vi ønsker dig og jer god fornøjelse!

Store Bjørn Bio
Store Bjørn er Ebeltofts offentlige biograf og holder til på Den Europæiske Filmhøjskole på Carl
Th. Dreyers Vej. Biografen, som har 210 sæder samt 3D teknik, viser en bred vifte af aktuelle danske
og internationale film. Udover det faste program har biografen to filmklubber for filmglade voksne
og børn. Store Bjørn viser som udgangspunkt film torsdag til søndag i perioden september-juni.

Din fribillet
Fribilletten har en værdi af to biografbilletter til voksne eller børn.
Læs mere på: http://www.storebjorn.dk

Biograf- og kulturhuset

KOM-BI
Kom-Bi har to biografsale med 3D-teknik, fremragende biograflyd og masser af benplads. Der
vises 4-6 forestillinger alle hverdage og i weekenden op til 10. Kom-Bi har en velassorteret kiosk
og en stor foyer-café. Biografen er åben hver dag, hele året – bortset fra jule- & nytårsaften! –
Kom-Bi bruges også til teater, koncerter, kunstudstillinger, foredrag, møder og private fester
m.v.
Biograf- og kulturhuset Kom-Bi er Danmarks største foreningsbiograf og støttes økonomisk af
Syddjurs Kommune. Foreningens medlemmer får særlige rabatter og andre fordele.

Din fribillet
Fribilletten har i Kom-Bi en værdi af én biografbillet. Hvis du vil se en film med 3D, skal du selv
betale for 3D-brillerne (20 kr.) den første gang, du ser en film. I enkelte tilfælde kan du ikke bruge
din fribillet til premierefilm i deres første uge.
Læs mere på www.kombi.dk - med trailere, filmomtaler og digital billetbestilling.
Billettelefon 8699 4265

Munkholm Zoo
Munkholm Zoo byder på en hel dags oplevelser for hele familien. Her kommer I helt tæt på mere
end 90 forskellige dyrearter på et overskueligt område, hvor der aldrig er langt til det næste dyr, eller
til den alsidige legeplads. Klap en kanin, rør ved en ged, stryg en slange over ryggen, giv et lam eller
en kalv sutteflaske, rid på en pony, eller nyd bare de mange andre eksotiske dyr i parken .
Aktiviteterne starter kl. 10.45 og varer dagen igennem indtil kl. 16.30. Der er spisepladser overalt, og
I bestemmer selv, om maden skal købes i “Servalgrillen”, eller I selv tager den med.

Din fribillet
Din fribillet giver gratis entre for ét barn.
Læs mere på: www.munkholmzoo.dk

Glasmuseet Ebeltoft
Glasmuseet Ebeltoft er et aktivt og levende museum for moderne glas. Året rundt kan I opleve
skiftende udstillinger med international glaskunst i verdensklasse og besøge det arbejdende værksted,
hvor den magiske proces fra flydende glas til færdig genstand kan følges.
I Glasunivers kan børn og voksne gå på opdagelse blandt glasøjne og glødepærer, prøve kalejdoskopet
og lave et kunstværk med verdens eneste digitale glaspuster, ligesom der i skoleferierne er masser af
spændende aktiviteter for hele familien.
Udendørs finder I Glashaven med velduftende roser, krydderurter og meget mere, og i Glascaféen
kan I nyde en god frokost tilsat en smuk udsigt over Ebeltoft vig.

Din fribillet
Fribilletten giver gratis entre for to voksne med børn.

Læs mere på www.glasmuseet.dk

Ree Park – Ebeltoft Safari
Ree Park – Ebeltoft Safari strækker sig over et 70 hektar stort, kuperet og naturskønt område med
skov og søer ca. 10 kilometer fra Ebeltoft. Ree Park – Ebeltoft Safari er opdelt i 5 kontinenter:
Afrika, Asien, Europa, Nordamerika og Sydamerika. Hvert område er indrettet så dyrene har mest
mulig plads og muligheder for fysisk udfoldelse. Og du har mulighed for at komme helt tæt på!

Naturen i parken er en seværdighed i sig selv. Fra bakkede områder med bøgeskov til store vidder på
savannen. Anlæggene er indrettet i et forsøg på at matche dyrenes naturlige adfærd.

Din fribillet
Fribilletten giver gratis adgang for ét barn.
Læs mere på www.reepark.dk

Fregatten Jylland
Det brager, knager og lugter af tjære på Fregatten Jylland. Verdens længste Træskib, en autentisk
fregat, omgivet af museumshal og Café fra 2005, et træskibsværft og Fyrskib XXI.
Fregatten Jylland er et helstøbt maritimt miljø på Fregatøen midt i Ebeltoft. Vi formidler levende
dansk marinehistorie til store og små. Med en fantastisk udsigt til Ebeltoft Vig og Mols bjerge kan vi
byde på lyse, moderne og historiske lokaler til festlige lejligheder, møder og kurser. .
Fregatten Jylland har åbent fra midt i februar til 30. november.

Din fribillet
Fribilletten giver gratis adgang for en voksen.
Læs mere på www.fregatten-jylland.dk

Davs Klaus – klub for børnekultur
’Davs Klaus’ er oplevelser til børn og deres familier - fx børneteatre, børnebands, eventyrfortællere,
rytmik-lærere, dragebyggere, tryllekunstnere, dukketeatre etc.

Din fribillet
Fribilletten giver gratis entre til et arrangement i Davs Klaus.
Læs mere på www.davsklaus.dk

Skandinavisk Dyrepark – dyr, der har det helt vildt!
Midt på Djursland ligger en dyrepark, der er meget anderledes end så mange andre. Skandinavisk
Dyrepark er nemlig kendt for sin imponerende størrelse, og den er indrettet helt på dyrenes
præmisser.
Deltag i de daglige rovdyrfodringer og bliv klogere på vort eget nordiske dyreliv. Køb en pose foder
og mærk dådyrenes bløde mule, når de spiser af din hånd. Besøg vores store naturlegeplads, hvor de
voksne har frit udsyn fra de store picnicområder.
Isbjørneungen Siku
Mød den verdensberømte isbjørneunge Siku. Se den nuttede isbjørneunge tumle, bade og lege i sit
eget anlæg, og hør om hans vilde artsfæller.

Din fribillet
Fribilletten giver gratis adgang for ét barn.
Læs mere på www.skandinaviskdyrepark.dk

Kolind Svømmebad – en oase på Djursland
Denne perle af et friluftsbad finder man ikke mange steder. I skønne omgivelser, med
”palmestrand” kan både børn og voksne få en dejlig dag i vores to bassiner, der begge er opvarmede,
så det altid er en fornøjelse at få en dukkert.
På ”stranden” kan der spilles beachvolley og strandhåndbold eller I kan vælge bare at flyde i
liggestolene under palmerne. Tag madpakkerne med og nyd en hel dag i badet, hvor leg, hygge og
afslapning er kodeordet. I kiosken kan der købes is, slik og div. Drikkevare, og der er altid
uddannede livreddere tilstede i badets åbningstid.

Åbningstider i skolesommerferien:
Tirsdag, torsdag, fredag samt weekend

11.00-18.00

Mandag & onsdag

11.00-16.15

Din fribillet
Fribilletten giver gratis adgang én dag for op til 4 personer.

MiR – Musik i Rønde
MiR(Musik-i-Rønde) er en aktiv musikforening og drives af en stor flok musikentusiaster. Foreningens
overordnede formål er at give egnens borgere et musikalsk mødested og foreningen har eksisteret
siden 2004 . MiR har mange medlemmer og er lykkedes med at samle egnens musikelskere, såvel de
ydende som de nydende. Den sidste torsdag i de fleste af årets måneder organiserer MiR musik-caféaften på Kulturhotellet i Rønde. Musik-caféen er et mødested, hvor publikum kan slappe af med en
kop kaffe,øl eller vand og nyde dén musik, der bliver spillet. Der lægges vægt på, at mange af caféarrangementerne er med lokale kunstnere. Sideløbende arrangerer MiR større koncerter i bred
genremæssig forstand. Medlemmer får altid rabat på koncertbilletten.
DIN RABATBILLET giver et gratis års-medlemskab af foreningen MiR. Rabatbilletten ombyttes til
et medlemskort ved at skrive navn, adresse og d et email-adresse på bagsiden og aflevere dén ved et
arrangement
Fribilletten giver et gratis medlemskab af MiR pr. husstand
Læs mere på www.musikiroende.dk

Museum Østjylland
Museum Østjylland er et af landets største lokalhistoriske museer med udstillinger i
museumsbygninger i Grenaa, Ebeltoft og Randers. Museet arbejder med Randersegnens og
Djurslands historie og kultur fra de ældste tider til nutiden.
Museum Østjylland har rødder tilbage til 1872 og har en fornem samling af genstande fra Randers
Kommune og Djursland.

Din fribillet
Der er fri adgang til alle museum Østjyllands otte museer placeret i Ebeltoft, Randers og Grenaa
Læs mere på www.museumoj.dk

Turistforeningen for Ebeltoft og Mols
Turistforeningen for Ebeltoft og Mols er stiftet d. 05. juni 1906. I 2006 kunne turistforeningen
således fejre 100 års fødselsdag. Turistforeningen arrangerer ture og udflugter for medlemmerne og
sommergæster. Foreningen ser det som en opgave at formidle kulturhistorier og de ”gode historier”
som findes i området og dermed i Syddjurs Kommune.
Turistforeningen arrangerer ikke mindst cykelture rundt i Nationalpark Mols Bjerge.

Din fribillet
Din fribillet giver ét års gratis medlemskab af foreningen og dermed mulighed for gratis at deltage i
de mange natur- og kulturture.
Læs mere på www.ebeltoftturistforening.dk

