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JULBORD

Din partner 
fyller snart år
Ge bort ett minne för livet
På upplevelse.com hittar du hundratals present- 
tips inför födelsedagen. Vi vågar lova att du 
hittar det du söker oavsett om du är på jakt efter 
avslappning och njutning, kulinariska upplevelser 
eller adrenalinstinna aktiviteter. 

Alltid snabb hemleverans, 45 dagars öppet köp, 
3 års giltighetstid och 3 års fri bytesrätt. 

Psst!
20 % på alla  upplevelser du  läser om på  sidan 43!

Erbjudandet gäller t.o.m 15/12

hotell och restaurang

JULBORDSWEEKEND
I VACKRA SMÅLAND

Ta en paus från julstöket hemma och tillåt dig att  
bli ompysslad av oss i en stämningsfull miljö.  

Paketet inkluderar övernattning med stor lantfrukost-
buffé samt vårt stora julbord med glögg och kaffe.

Pris i dubbelrum från 1.275:-/p.p

Hestraviken hotell och restaurang Hestra 
Tel 0370-33 68 00 • hestraviken.se

Välkommen boka bord 0522-222 55

Kom i julstämning hos oss 
vid havet i Ljungskile!

Vi dukar fram ett klassiskt  
hemlagat julbord, inspirerat av  

Västerhavet och Bohuslän 
29 november - 22 december

 FREDAG 625 KR
 LÖRDAG 545/625 KR
 SÖNDAG 545 KR
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VÄLKOMMEN  
TILL JULBORD PÅ 

LYCKORNA BRYGGA

info@lyckornabrygga.se   |   www.lyckornabrygga.se

TEXT OCH BILD  TOM SWALES   HEMSIDA WWW.HAJENSLEKLAND.SE

Havstemat, inbjudande lekvärldar, barnkalas och kaféet lockar många

HAJENS LEKLAND  
– populärt utflyktsmål för barn och föräldrar

När man gläntar på 
dörren till Hajens 
Lekland i Kungs-
backa så strömmar 
det ut glada rop och 
skratt, från både 

föräldrar och barn. Sen möts man 
av skuttande, klättrande, cyklande, 
åkande, spelande och hoppande 
barn från alla riktningar. Somliga 
föräldrar pustar ut i kaféet med 
ett öga på sina barn, medan andra 
föräldrar är aktiva och lekfulla. I 
det färgglada leklandet, dekorerat 
i ett tema från havet och dess djup, 
träffar vi grundaren Ugur Eken:

– Hinderbanorna, fotbollsgården, 
klätterställningarna, cykelbanan, 
rutchkanorna, bollhaven, babyhörnan 
och hockeyborden är bara några av 
dom populära aktiviteterna. Och, 
många tycker det är jätteroligt att ha 
sitt barnkalas i rymd- eller discorum-
met.

EN AKTIV MÖTESPLATS 
Bland föräldrarna möter vi Emma 
Eriksson med dottern Saga, från 
Mölndal:

– Det är så härligt att barnen kan 
leka loss ordentligt. De får massor av 
motion och stimulans, och ibland hit-
tar dom nya vänner. Det är kul även 

för oss vuxna att vara med i leken, 
eller träffa andra föräldrar.

Gästerna får leka hur länge de vill 
för entréavgiften, utan tidsbegrän-
sning, och det krävs ingen bokning. 
Och, trots att det är mycket folk 
under Villanytts besök så är det aldrig 
trångt eller köer till barnens aktiv-
iteter. Ytorna är stora, rummen är 
många och det finns många gångar, 
platser, planer och saker att utforska.

HAJEN – EN LEVANDE MASKOT
Hajen själv kommer ut bland 
gästerna flera gånger på helgerna, 
för att kramas, dansa och hälsa alla 
välkomna. Kanske någon förvånas 
över att en haj är så snäll och 
dessutom gå på två ben, men han är 
mycket omtyckt av barnen.

–Ja, Hajen är ofarlig, men annars 
är säkerhet viktigt. Hela leklandet 
är godkänt med alla tillstånd, och 
uppbyggt av ett internationellt företag 
som är specialiserat på roliga men 
säkra lekland, berättar Ugur Eken.

Det märks att Ugur och person-
alen också gläds av stämningen och 
barnens energi:

– Ja, glädjen är det bästa med 
jobbet. Det händer att jag själv tar 
rutschkanan som en genväg från 
andra våningen ibland, ler Ugur.


