Overnat i præriehus
eller shelter

Betragt dyrene fra dit shelter
og se, når stjernehimlen
bryder frem over bisonokserne.
Præriehusene kan
rumme 8 personer, og fra
verandaen kan du nyde synet af
dyrene, der græsser.
Kombiner dit ophold med
et afslappende vildmarksbad
i det fri.
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Ditlevsdal
Open Air 2021

Den 2. og 3. juli 2021
Oplev blandt andre…
Poul Krebs
Lis Sørensen
Halberg & Friends
Billy Cross
Rocazino
Sko/Torp
Alberte
Læs mere på

www.ditlevsdal.dk

Restauranten på Ditlevsdal

Frokost – Á la carte
Til frokost kan du nyde en saftig bisonsteak, en lækker
bisonburger eller en let salat.
Aften – BBQ-buffet onsdag og torsdag, 345,- /
Sommerbuffet fredag, lørdag og søndag, 295,Spis dig mæt i kolde og varme retter. Altid flere
forskellige tilberedninger af bisonkødet. Onsdag og
torsdag kan du smage lækkerier direkte fra grillen.

Gårdbutikken

Her sælges der bisonkød og -specialiteter, bisonbamser, fynske madolier og meget mere.

Guidede ture

Prærievognen sætter kursen mod en af de store
bisonfamilier. Oplev de tonstunge tyre, hør bisonoksernes sjove lyde og lyt til guidens fortællinger om
dyrene og deres adfærd. Varighed ca. 50 min.
Pris: 65,-/voksen Barn 3-10 år/45,-

Sommer Åbent 2021
Uge 27 – 30 (d. 7/7 – 1/8)

Onsdag til Søndag

Guidede ture: kl. 11, 13, 15, 16.30, 17.30
Gårdbutik: kl. 10.00 – 18.00
Restaurant frokost: kl. 12.00 – 15.00
Restaurant aften: kl. 17.30 – 21.00

09. juli Aura, pris: 175,- / 470,- *
16. juli Moonjam, pris: 250,- / 545,-*
23. juli Back to Back, pris: 175,- / 470,-*
30. juli Anders Blichfeldt, pris: 250,- / 545,-*

I PERIODEN 1/5 – 31/10 2021

* Prisen er inkl. sommerbuffet

Fire fredage i juli vil vi have dygtige musikere
til at indtage scenen på Ditlevsdal. Der er
mulighed for at starte med en lækker
sommerbuffet eller bare komme
og nyde musikken.

LÆS MERE PÅ

Restaurant åben hver fredag kl. 18.00
Guidede ture fredag kl. 17.30
og lørdage kl. 14.00
Se Ditlevsdal.dk
for aktuelle arrangementer/ture

www.ditlevsdal.dk

Tokkerodvej 24 · 5462 Morud · Tlf. 6480 1227 · restaurant@ditlevsdal.dk

