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150 gratis 

P-pladser

Åbningstider:
Mandag-fredag 09.00-17.30
Lørdag, søndag 
og helligdage 09.00-16.00

TILBUDDENE GÆLDER FRA 
DEN 11/3 - 17/3 2020

Vi har åbent ALLE dage 
frem til jul

AKTUELLE FORÅRSTILBUD:
Hornivioler og Stedmoder

i et væld af farver. 

Store fl otte Dahlia / Georginer knolde
Normalpris 19,95

En af de bedste måder at bekæmpe co2

udledningen på er at plante fl ere træer – 
derfor får alle børn som besøger HaveOasen 
sammen med en voksen, f.eks. en blodbøg 

med hjem på søndag!

Hækplanter fra 3,50 kr. pr. stk. 
F.eks. Super kraftige bøg- og 
ligusterplanter 90-120 cm.

Kan også bestilles til senere 
levering 

Flotte mini påskeliljer
Normalpris 12,95

Bellis til forårskrukkerne
3 farver. Tåler let frost

9 cm potter

Ta’ 3 for  

12,-

12,-

GRATIS
Pr. stk.

12,-

Mini stueplanter
Stort udvalg. Normalpris 17,95

Midtjyllands største 
udvalg af frø

12,-

Spar

12%

2 stk.   

12,-
Frit valg   

12,-

Haveoasen har 12 års fødselsdag
– Kom og fejr det med os!

Vi har masser af gode tilbud og stort åbent hus!

Haveskolen – Podelektion
Kom og lær at pode, eller få podet en 
gratis kvist på, når du køber et træ.
Søndag kl. 9 og kl. 13

Workshop. Flet dit eget piletræ – 
helt gratis til at tage med hjem
Vores erfarne pilefl etter Lene hjælper dig med 
at fl ette dit eget piletræ. Både for børn og 
voksne fra kl. 10 til 15.

Alle bør have et insekthotel
Carina fra Haveoasen hjælper alle børnene 
med at lave deres eget insekt hotel de kan 
tage med hjem GRATIS
Lørdag og søndag fra 10 til 15

Besøg Zoe fra Havetegneriet
Følg med i design processen af din 
drømmehave fra start til slut. 
Hele dagen.
www.havetegneriet.dk

Rasmus fortæller om såning og 
klargøring af drivhuset samt 
har smagsprøver på de nye 
kartoffelsorter kl. 10 og 14

Karl Henrik fortæller om aktuel 
beskæring lige nu med det milde 
vejr. Kom og hør, se og lær kl. 11 og 15

AKTIVITETER:

For 
børn

FØDSELSDAGSFEST 
i HaveOasen på søndag!

KUN 
SØNDAG

FØDSELS-

DAGSPRIS

For 
børn


