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Nille
Mini blutooth 
høyttaler
99,90

Jernia
Reiseadapter
159,-

Josefsson
Co+Wash
Sjampo og  
balsam i ett.
Ord. 299,- 
Nå 249,-

Princess
Reisepute
249,90

Ark
Reisebøker
Fra 149,-

Boots
Reisestørrelser
Fra 24,90,-

Jernia
Koffertvekt
189,-

Life
Alle Lepo 
solkremer – 20%
Priser fra 175,-

Europris
Røldal tursekk 35 l 
299,-

Ana, Boots Apotek 
Sommer for meg er lukten av solkrem  
og lyden av fuglekvitter.

Liz, Life
For meg er sommer å stresse ned og å sole 
meg. For å beskytte huden bruker jeg Lepo 
solkrem, samt Betakaroten for å beskytte 
huden fra innsiden.

Klar for avgang?
Er du en av de heldige som skal ut på reise i ferien?  

Da er du kanskje i gang med pakkingen allerede? Her er 
noen smarte ting du kan ta med deg.
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Kiwi XL
Ferske reker torsdag, 
fredag og lørdag hver uke

Nille
Lysslynge 
59,90

Boots
Farger som matcher  
ditt humør! 
Fra 99,-

Floriss
Hage-
hortensia
249,-

Floriss
Peoner 5 stk.
199,-

Ark
Hagetips
Nå 149,-

Europris
Naxos sittegruppe
5.999,-

Princess
Servietter
49,90 
pr. pk.

Jernia
Bålpanne
1299,-

Siyamak, Kiwi XL
Sommer for meg er kos med venner  
og famile, grilling og ferske reker. En tur til  
sydligere strøk med bading, god mat og  
drikke hører også med.

Cecilie, Floriss 
For meg er sommer å stelle hagen og kaste 
ball med bikkja. Håper på å få plantet ut noe 
mer i år uten for mye «hjelp» fra han;)

Delta i vår konkurranse på  
Facebook og bli med i trekningen 

av Naxos sittegruppe fra  
Europris verdi 5.999,-

Skap trivsel
Dekk et langbord i hagen, pynt med lyslenker og blomster  

og inviter gode venner. Server noe enkelt som reker  
eller tapas med forfriskende drikke til. Det er ikke så mye 

som skal til. Det viktigste er å være sammen,  
koble av og nyte sommeren! 
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Kiwi XL
Dagens Burger, 
Beef 2pk
49,-

Kiwi XL
Brioche 2pk
12,80

Kiwi XL
Cherrytomater

Nille
Mini kulegrill
149,90

Europris
Engangsgrill
19,90

Jernia
Gassgrill
399990

Life 
Quinoa Chips
39,-

Princess 
Bolle
70,-

Ark
Oppskriftsbok, 
Verdens beste 
smoothier
399,-

Vibeke, Jernia
Sommer for meg er å kjøre tur med  
kjæresten i bobil til nye steder. Og når  
det er så varmt at man bare MÅ bade!

Alexander, Europris 
For meg er sommer å være med venner  
eller sole meg. Det er også tid for å spille  
fotball - med ball og mål fra Europris;)

Fyr opp grillen
Gassgrill, kulegrill, turgrill eller tønnegrill?  

Både Jernia og Europris har et stort utvalg griller. Grillutstyr  
og grilltrekk finner du også hos oss. Kiwi XL kan friste med  
masse deilig grillmat og spennede oppskrifter. Her får du  
oppskrift på en skikkelig digg burger og en deilig dessert  

som du kan imponere med i sommer! 
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Beefburger, italian style

Ingredienser
4 stk Beefburgere

1 stk fersk mozzarella
1 stk stor tomat

1 neve basilikum
4 skiver spekeskinke
2 never ruccola salat

4 ss Pesto
4 stk briochebrød

500 g blandede rotgrønnsaker, 
f. eks. persillerot, gulrot, kålrot og potet

1 stk Sitron, saften av

Slik gjør du
Del opp rotgrønnsaker i tynne skiver eller strimler. Ha de på et 

bakepapir på en stekeplate, og ha over litt olje og sitronsaft. 
Stek i ovnen i ca. 20 min. på 200 grader. Grill burger på høy 
varme, ca. 3 min på hver side. Smør pesto på brødet. Topp 

med ruccula, burger, tomatskiver, mozzarella, spekeskinke og 
basilikum. Server med rotgrønnsaker.

 
 
 
 

 
 
 

Jordbær med sitronmelisse  
og mascarpone-krem

Ingredienser
2 l jordbær
1 dl mascarpone
1 stk sitron, saft og revet skall
0,5 dl melis
1 neve sitronmelisse
2 dl kremfløte

Slik gjør du
Rens og vask jordbærene. Bland mascarpone 
med sitronsaft, revet sitronskall og melis. 
Finhakk sitronmelisse og bland den i oste- 
blandingen. Avslutt med å vende inn lettpisket  
krem i blandingen, settes kaldt.
Legg jordbærene i dessertskåler og legg på  
en generøs skje med mascarponekrem.

Se flere oppskrifter på kiwi.no
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Sara, Ark
For meg er sommer late dager i sola med 
en god bok, lukta og lyden av sjøen og lune 
kvelder med gode venner.

Christina, Josefsson 
Sommer for meg er strand, sol og bading.
Da er produktene fra SP-Sun et must. Alt fra 
Shampoo og Conditioner til UV-spray.Ikke gå 
sommeren i møte med falmet og slitt hår!

Hopp i havet!
Det gjelder å passe på når sola skinner. Pakk en kurv med  

forfriskninger, en god salat og litt snacks - og ikke glem  
solkrem! Finn deg en badeplass og legg deg på magen.  

La måkene skrike og ungene hyle. Nå skal 
sommeren nytes!

Europris
Badebasseng 
262x175x51
249,90

Jernia
Kjølebag
299,-

Nille 
Strandsett
20,-

Josefsson
SP-Sun produkter
Ord. pris fra 269,-

Princess
Strandhåndklær
50% Nå fra 75,-

Life
Betakaroten
Før 249,-  Nå 199,-

Boots
Cosmica solpleie 
til store og små
Fra 99,-



Princess
Strandhåndklær
50% Nå fra 75,-
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Bragernes strand
Et populært område for å samles 
med venner for lek og aktivitet, 
soling og bading. Her er det god 
plass, med to strender. Toalett.

Holmennokken
Holmennokken er en god  
fiskeplass og et populært 
samlingssted for soling og 
bading. Sandstrand, brygge og 
romslig parkområde.

Åssiden elvepark
Her er det laget sandstrand, og 
området er godt tilrettelagt for 
barn med blant annet lekeplass, 
sandvolleyballbane, balløkke og 
toalett.

Gropa
Liten sandstrand midt  
mellom bybrua og Landfall- 
øybrua.

Sølfastøya
Sølfastøya er også et populært 
samlingssted. Øya ligger i 
Drammenselva nær grensen 
mot Nedre Eiker, med 
broforbindelse fra Øvre Eikervei 
og parkeringsplass på landsiden. 
På øya har det tidligere vært 
gårdsbruk, vannverk og 
dampsag. Øya har lekeplass, 
toalett, naturområder og  
store plenarealer for ballek  
og annen aktivitet.

Sota fjordpark
Sandstrand mellom Tangen  
og Nøstodden.

Nøstodden
Liten sandstrand. Følg  
Svelvikveien videre forbi  
Sota fjordpark.

Fjordparken
Fra Holmenbrua og østover 
mot grensen til Lier finner 
du Fjordparken. Sett deg på 
sykkelen eller ta det som en fin 
tur langs turveien langs elva 
fra sentrum. Det er også en 
parkeringsplass ved parken. 
Følge skilt fra rundkjøringen  
på Brakerøya.
Fjordparken ble anlagt i  
1994 på et gammelt industri- 
område. Den har turvei 
langs vannet, sitteplasser, 
plenområder og en badestrand. 
Området har toalett. Delen 
vest for jernbanesporet ble 
bygget i 2002 og kalles gjerne 
økologiparken. Der er det 
gjenskapt et gruntvannsområde 
med strandvegetasjon, øyer og 
bruer.
 
Gilhusodden
På Gilhusodden finner du 
en naturlig sandstrand. 
Odden ligger i og driftes av 
Lier kommune, men eies av 
Drammen. Det er langgrunt og 
barnevennlig, og du kan ta med 
deg fiskestanga.

Drammensbadet 
har totalt 9 bassenger ute 
og inne. Badet har også 
boblebasseng, en kaldkulp,  
tre vannsklier og to barnesklier, 
strømkanal og klatrevegg.

Kilde: drammen.no

Ark
Strandleker
Fra 19,-

Du må ikke dra til syden for å få deg et bad.
Her er en oversikt over badesteder i nærheten:

Kiwi
Vannmelon
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Jernia
Raclette
799,-

Strømsø Konditori
Rekesmørbrød m 
/mineralvann 
116,- 
Softis m/strø
38,-

Life
Hårfjerningskrem
Før 299,- Nå 239,-

Floriss
Sukkulent
399,-
Potte 
349,-

Nille
Glasslykt
79,90

Princess
Pynteputer
3 for 2

Josefsson
Hårkur
Blondelife
317,-

Ark
Diverse boknyheter
Fra 149,-

Boots
Spa-produkter
fra 149,-

Europris 
Kubbelys 8x7 cm
Finnes i grønn,  
rosa og hvit
19,90

Alisa, Nille
Sommer for meg er piknikk ute med  
god musikk og latter.

Julie, Princess 
For meg er sommer å nyte sol og varme
på et Princess strandhåndkle i skjærgården;)

Gjør sommer´n god
Også når det regner. Lag deg en kosekrok inne eller 

under tak på terrassen og les en bok eller to. Kanskje du kan 
bruke dagene med innevær til å pleie deg selv og gjøre deg klar 

for dager på stranda? Stell litt med plantene inne, eller ta en 
tur på senteret, nyt et rekesmørbrød og en softis og få 
unnagjort innkjøpene mens du venter på bedre vær.


