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Tag med Bamse Bjørn på eventyr! Tag med Bamse Bjørn med ud og sejle på et rigtigt piratskib. Piratskib
tager dig med Bamse Bjørn ud på de store have på jagt efter en stor skat. I Dyrepasser kan du hjælpe Bamse
Bjørn med at passe løverne, pingvinerne og mange flere. Og i Undervandsbåd kommer du dybt ned under
vandet og ser de mange sjove fisk, der lever dernede. Bøgerne er skrevet og illustreret af Benji Davies. Davies
står bag en lang række billedbøger, men også animerede kortfilm, reklamer og meget mere.
Hans bøger er udgivet på mange forskellige sprog rundt omkring i verden.
Illustrationerne er søde og detaljerede og fyldt med sjove overraskelser. Alle fire bøger har masser af effekter,
der kan drejes, skubbes og trækkes – perfekt til små poter.
Caribisk fest: Piratfest. dk. Sydfyns Trælegetøj, skaber gedigent og æstetisk smukt legetøj, der appellerer til
børns fantasi Giver ordet skibsrom også dig associationer til en Jack Sparrow-agtig type, der slingrer ned ad
dækket på et ægte piratskib i det caribiske farvand. Normalt er det brunsviger, som fynske bagere hævder, at
de er gode til at lave, men i Nr. Gør dig klar til det helt store sus, for nu går det ned ad på vores mest
fantastiske vandrutsjebaner.
Stemning: Hvem elsker ikke Jack Sparrow. almindelige opvarmningsøvelser undervejs.
For de mindste har vi en udendørs legeplads med piratskib, hvor deres indre pirat kan udleves, en hoppepude,
og et indendørs legerum. Nærmeste forhandler anvises på info@magni. B2B - Kun salg til forhandlere.

almindelige opvarmningsøvelser undervejs. almindelige opvarmningsøvelser undervejs. Sydfyns Trælegetøj,
skaber gedigent og æstetisk smukt legetøj, der appellerer til børns fantasi Giver ordet skibsrom også dig
associationer til en Jack Sparrow-agtig type, der slingrer ned ad dækket på et ægte piratskib i det caribiske
farvand. Park Umag - Oplev det største udvalg af skønne campingpladser i hele Istrien her. Caribisk fest:
Piratfest. Alcudia er børnefamiliernes paradis på Mallorca.
dk. Læs meget mere om stranden, aktiviteterne og hotellerne i Port d'Alcudia.

