
        

    
    
    
    
    

    

    
    

    
    

    
    

    

    

    

    

    

    

   

   

    

    

    

    

 

 
     

 
 

  

 

    

MAJS

I weekenderne købes adgangsbilletter i majs-
labyrintskuret fra kl. 11-14 og i butikken fra kl. 14-17.

I hverdagene købes billetter i butikken.
Institutioner skal henvende sig til LHN for billetkøb.

Butikkens åbningstider i juli og august er 
7.00-12.00 / 14.00-18.00 (udvalgte dage til 20.00)

Ved køb af adgangsbillet til 
majslabyrint tilbydes følgende 

aktiviteter til 1/2 pris: Fodboldgolf, 
minigolf og 1 times fiskning. 
Badesø og legeplads GRATIS

majslabyrint 2016



MAJSLABYRINT

Åbningstider
Alle hverdage 
og weekender
kl. 11.00-17.00

I weekenderne købes adgangs-
billetter i majslabyrint-skuret 
fra kl. 11-14 og i butikken 

fra kl. 14-17.
I hverdagene købes billetter

i butikken.

Sommerens 
sjoveste 
oplevelse

Årets 
majslabyrint

Industriparken 1 · 6360 Tinglev
Tlf. 73 64 30 00 · E-mail: lhn@lhn.dk

for familier, foreninger, 
skoler, institutioner 

og firmaer…

LHN og Uge Lystfiskeri, Camping
og Fodboldgolf samarbejder 
om majslabyrinten 2017.

Der kan købes kaffe, kage, 
pølser til grillen, sodavand, øl, is 
+ div. tilbehør til grillen samt 
fiskeudstyr, madding m.m. 

i butikken. 
Butikkens åbningstider i juli 
og august er kl. 7.00-12.00 /

14.00-18.00 
(udvalgte dage til 20.00)

Ved køb af adgangsbillet til 
majslabyrint tilbydes følgende

aktiviteter til 1/2 pris:
Fodboldgolf, Minigolf og 

1 times fiskning.
Badesø og legeplads 

GRATIS

ligger hos Uge Lystfiskeri,
Camping og Fodboldgolf

på Aabenraavej 95,
6360 Tinglev.

Motorvejsafkørsel 72, 
Aabenraa Syd

2012 2013

2014 2016

• Kom til GHOST 
NIGHT! Fredag 
den 11. og lørdag
den 19. august fra 
kl. 21.30-23.00.
Find lommelygten
frem og forbered
dig på en 
UHYGGELIG aften!

• Kom til MAJS
GUDSTJENESTE 
onsdag den
16. august kl. 19.00

Åben alle dage fra 22. juli til 3. september

Besøg åre
ts

Uge Lystfiskeri
Camping & Fodboldgolf

Uge Lystfiskeri
Camping & Fodboldgolf

Åbenråvej 95 · Uge · DK-6360 Tinglev · Tlf.: +4574 64 44 98 · Fax:+4574 64 44 48
www.uge-lystfiskeri.dk  · E-mail: uge@mail.dk

Se mere på 
www.lhn.dk
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