Fredagen startar med morgonshopping kl
06.00-10.00 speciellt för dig som söker stadens
bästa erbjudanden!
Läs mer info från butiker/restauranger :

Restaurang Sittkoffska Gården
Serverar frukost under fredagen kl 6-10
* Smörgås med ost och skinka på lantbröd
* Smoothie med avokado, spenat, citron
* Grannas äppeljuice
* Kaffe/te
Pris: 6,50€

Bromarks Present och Inredning
Morgonshopping fredag:
50% kl 06.00-10.00
20% resten av dagen
----

Dillen
Kl 6-7: 25%
Kl 7-8: 20%
Kl 8-9: 15%
Kl 9-10 10%
Rabatten gäller hela sortimentet och dras av från ordinarie priser. (Rabatten kan ej kombineras med
andra rabatter/erbjudanden/rabattsystemet med Dillenmärken.)
Öppet:
Fredag kl 10-20.00 samt lördag 9-18.00
- Specialpriser på utvalda varor i butiken.

Lindex
Fredag:
06:00-08:00 har vi -30% på ett helt köp
Från kl 08:00 har vi -20% på allt hela dagen!
(Lö-sö ordinarie erbjudanden).

Delicatessen
6-7 Alla våra lös te -50€
7-8 Marmelader -30%
8-9 Oljor och balsamiko -20€
Go frukost buffé 6,30-9,00 endast 8€

Baby&sjukvård /Emmabo Åland AB
- Rabatt på utvalda kläder

ZicZac butiken
Toms skor och Rains jackor
6-7 -40%
7-8 -30%
8-9 -20%
Hela dagen -10%

Syrrans
06-07 -15% på hela sortimentet
07-08 -10% på hela sortimentet
08-10 5% på hela sortimentet
Under hela fredagen och lördagen:
- Då du köper av våra mönstrade tyger som vi har i lager (förutom Pentik och Linum) så bjuder vi dig
på var tredje meter.

Lisco

06 - 07: - 50%
07 - 08: - 30%
08 - 09: - 20%

Dress Like Marie
Vi kommer att ha tidsrabatter dvs mellan 6-7 50% rabatt på utvalt sortiment,
7-8 40% rabatt,
8-9 30% rabatt
9-10 20% rabatt,
10-17 10% rabatt.
Under lördagen har vi 10% rabatt på det som blivit kvar.
- Vi bjuder även på frukost till de morgonpigga under fredagen. Vid bra väder så får barnen även
måla vägkonst utanför vårt skyltfönster.

Mariehamns Bokhandel
06-07 25%
07-08 20%
08-09 15%
09- hela helgen 10% på hela sortimentet (förutom frimärken) i bokdelen.
Från 06.00-10.00 bjuder vi på smoothieshoots

Läderbiten

6-7 60%
7-9 50%
9-12 40%
12-18 30%
På utvalda skor och väskor
Dessutom -25% på Odd Molly hela dagen

TARA
Fredag:
Alla herr t-shirts med tryck och utvalda nyheter på dam toppar och t-shirts.
Kl.6-7 -50%
Kl.7-8 -40%
Kl.8-9 -30%
Kl.9-18 -20% (-20% gäller även lördag på det som finns kvar)
Fredag & Lördag:
-70% på alla reakläder utanför butiken.

Cityblommor
6-7 -50% på alla krukväxter i butiken
7-8 -40%
8-10 -30%
Dessutom har vi reastart - 40 %

Zooligan
Arrak Orginaljacka ord.pris 199€
6-7 -50%
7-8 -30%
8-9 -20%
9-10 -10%

Vårfnatt på Fyndet!
50% rabatt på utvalda varor fredag och lördag

Tyger & Sånt
- specialerbjudanden

Jakt och Fiskebutiken Äventyret
Lördag 21/4
- 15% på alla fjällrävenbyxor i lager.
- Kati från Fjällräven visar hur man vaxar byxor. Ta med ett par rena fjällrävenbyxor som behöver
vaxas så fixar hon gratis!
- Utlottning av en Fjällräven ryggsäck bland alla besökare

----

