
Universiteitsmuseum
Groningen
museum van mens,
natuur en wetenschap

Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a
9712 EA Groningen

Sponsors & partners:
www.rug.nl/museum
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Weekendarrangement 
van € 84,50 voor € 79,50 p.p. 
• 2x overnachting
• 2x ontbijtbuffet
Op basis van een tweepersoonskamer.

Boek het weekendarrangement extra 
voordelig via www.universityhotel.nl 
met de code ‘ALUMNI’.

Groepsarrangementen op maat
Voor groepen maken we graag 
een arrangement op maat. 
Bel ons gerust.

Wij kijken uit naar uw komst!

University Hotel

Het University Hotel is dé plaats waar je comfortabel en betaalbaar 
in hartje Stad logeert. Direct om de hoek bij het Academiegebouw. 

Op zoek naar een gespreid 
bed in Groningen?

Dat staat altijd voor u klaar in het University Hotel

Weekendarrangement € 79,50per persoon

Wie is volgens u de Alumnus van het Jaar 2017?
Kent u een oud-RUG-student in binnen- of buitenland, die:
• een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan maatschappij,  
 wetenschap, sport of cultuur
• een inspiratiebron is voor anderen
• én geldt als een verdere belofte voor de toekomst?

Geef uw suggestie met een korte motivatie vóór 1 februari 
2018 door aan: alumni@rug.nl of 050-363 8765. 

Eerdere Alumni van het Jaar waren: Merel Rumping, Luuk 
van Middelaar, Monica Arac de Nyeko, Wim Pijbes, Matthijs 
Bierman, Stine Jensen, Jelle Brandt Corstius en Jeroen Smit.

Meer informatie: 
www.rug.nl/alumni/alumnusvanhetjaar

€ 29,95

€ 12,50

€ 49,95

Shop

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 19
050 363 2700 / universiteitswinkel@rug.nl
        universiteitswinkel           i_shop_rug 
www.rug.nl/shop

The University of Groningen is committed to sustainability.
These items are produced with love for people and planet.

Boek: Universiteit van het Noorden
Klaas van Berkel vertelt over 
vier eeuwen academisch leven 
in Groningen. Met oog voor de 
grote lijn én het sprekende detail.

uitgeverij verloren.nl

kerst
Dopper Waterfles

Dutch Design: mooi,
handig en duurzaam.

De enige echte RUG-hoodie
In december €10 korting op 
alle sweaters.

aanbieding

Nomineer de 
Alumnus van het Jaar 
2017

Wegens 
succes verlengd tot zomer 2018

University Hotel
Kleine Kromme Elleboog 7-b
9712 BS Groningen
T  (+31) (0)50 3113424 
E  hotel@rug.nl

www.universityhotel.nl

http://www.rug.nl/alumni/alumnusvanhetjaar
mailto:universiteitswinkel%40rug.nl?subject=
http://www.universityhotel.nl



