
JulEMARKED i Ree park safari 2023 

Lidt om det praktiske… 

 
 

 
 
Hvor og hvornår? 
Juleåbent i Ree Park Safari på Stubbe Søvej 15, 8400 Ebeltoft afvikles  
Lørdag og søndag den 9. + 10. december og lørdag og søndag den 16. + 17. december 2023.  
 
Hvilke typer varer ønsker Ree Park Safari der sælges? 
• Godt, hjemmelavet håndværk – gerne unikke varer 
• Gerne arbejdende værksteder 
• Gerne naturmaterialer 
• Varer der kan relateres til årstiden 
• Kvalitetsvarer af genbrugsmaterialer 
• Varer der relaterer til børn (dog ikke masseproduceret legetøj af plastik og lign.) 
 
Åbningstider for standene: 
Lørdage kl. 10 – 16 (parken er åben til kl. 17) 
Søndage kl. 10 – 16 (parken er åben til kl. 17) 
 
Stande / pladser 
I 2023 har vi standpladser ved vores station – Central Station – samt mulighed for udendørs stande 
andre steder i parken. 

• De indendørs standpladser vil være opdelt i følgende: 
 Standpladser der er inddelt i sektioner af 2 facademeter 
 7 regulere julestande med 3 facademeter 

• De udendørs stande vil være 10 stande på terrassen udenfor stationen. 
 7 stande har 3 facademeter 
 3 stande har 4 facademeter 
 Alle stande kan åbnes, så gæsterne kan gå ind i standen, hvis I ønsker det. 

• Ved alle stande er der mulighed for at få strøm til belysning 
 
Priserne for standleje er følgende (pr. weekend): 
Indendørs plads – kr. 200,- pr. 2 facademeter (sælges kun i sektioner af 2 meter) pr. weekend. 
Indendørs stand – kr. 300,- pr. stand pr. weekend. 
Udendørs stand – kr. 200,- pr. stand pr. weekend. 
Stand-/pladslejen er inkl. moms og strøm til lys. Det vil ikke være muligt at låne eller leje borde eller 
stole. 
Ønsker til størrelse af stand/plads, placering m.m. noteres på tilmeldingsformularen 
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”Det med småt”… 

• Ree Park Safari forbeholder sig retten til at takke nej til stadeholdere, hvis der er flere 
tilmeldinger end der er stande, og såfremt de tilbudte varer ikke matcher profilen for 
ønskede stande. 

• Ree Park Safari forbeholder sig retten til at placere de enkelte stadeholdere, så der sker 
spredning af ensartede varer. Vi gør dog hvad vi kan, for at opfylde ønsker.  

• Det er desværre ikke muligt kun at booke en enkelt dag – man binder sig for hele 
weekenden. Har man ikke selv mulighed for at komme begge dage, bedes man sende en 
stedfortræder, så standen ikke er lukket. 

• Borde, stole og lyskilder skal medbringes. Vi anbefaler kraftigt, at man medbringer lyskilder 
til specielt standene, da de ellers kan blive mørke.  

• Det forventes, at opstillede borde dækkes med dug eller lign. 
• Der er varme inde på selve stationen.  
• I 2022 havde vi små 8000 gæster i forbindelse med vores juleåbent – dog havde vi ikke 

julemarked, men blot juleåbent. 
• Ved at have en stande, støtter du parkens arbejde for naturbeskyttelse og bevarelse af truede 

dyr in- og ex-situ. Parkens arbejde har bl.a. bidraget til, at antallet af elefanter, der dræbes af 
krybskytter i Masai Mara i Kenya, er faldet markant. 

 
Strøm / Internet / telefon 

• Der vil være strøm tilgængelig til alm. lamper. Du skal selv medbringe forlængerledning(er), 
der kan bruges i selve standen samt lamper. Husk venligst, at der kan være mørkt inde i 
standen. 

• Hvis du skal bruge strøm til andet end enkelte lamper / lyskæder, skal vi bede sig oplyse 
dette på tilmeldingsskemaet, så vi kan sikre der er strøm til både dig og parkens julelys. 
Kasseapparater, varmeblæsere m.m. er i kategorien ”andet”. 

• Brug af åben ild er ikke tilladt i standene. 
• Det er muligt at leje en gasovn til udendørsstande for kr. 400,- pr. weekend. Skal bestilles på 

forhånd.  
• Ved brug af elektrisk varmekilde, vil der blive opkrævet kr. 200,- (inkl. moms) pr. weekend til 

ekstraforbrug af strøm. 
• Der er gratis og åben(t) Wi-Fi i hele parken 

 
Opbevaring af varer 
Parken er kun åben for besøgende i de 2 weekender, og I er derfor velkomne til at efterlade varer i 
standen mellem weekenderne. Vi kan desværre ikke tilbyde, at der stilles varer andre steder end i 
standen. 
Eventuelt efterladte varer er dog ikke dækket af parkens forsikring. Ved lukketid aflåser vi alle 
udendørs stande med hængelås. Ved enkeltstående stande, er I velkommen til at benytte egen 
hængelås. 
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Betaling 
Når vi har modtaget din tilmelding, og du er blevet tilmeldt en plads/stand, sender vi et 
betalingslink til betaling af lejen. Pladsen / standen er først endeligt reserveret, når vi har modtaget 
betalingen. Ved manglende betaling sender vi en enkelt påmindelse. Herefter kan standen sælges 
til anden side. Ved annullering af standen inden 1. juli refunderes lejen. Ved annullering fra den 1. 
juli til 1. oktober refunderes lejen, minus et ekspeditionsgebyr på kr. 300,-. Ved afmelding senere 
end 1. oktober, refunderes lejen ikke. 
 
 
 
Ree Park Safari forbeholder sig retten til at tage billeder af enkelte stande, og bruge disse samt 
indsendte billeder i markedsførings øjemed. 
  

 

 


