
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

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

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

Vanaf € 39,95

€ 24,95

Vanaf € 24,95

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.

RUG-stropdas
De enige echte zijden
RUG-stropdas met
geweven wapen.

Voorjaars

M I Z U  Waterfles
M I Z U  is dé waterfles 
voor de bewuste sporter. 
Geen plastic meer, maar 
recyclebaar roestvrij staal.

Zeefdruk
Originele zeefdruk in 
een oplage van 100, 
met afbeeldingen van 
gebouwen van de RUG.

aanbieding

Wegens  
succes  verlengd t/m  16 juli 2018

VARIA

Expositie ‘De Ploeg gedrukt’
Ter gelegenheid van 100 jaar De Ploeg exposeert de Universiteits- 
bibliotheek haar verzameling werk van Ploegleden. De collectie omvat 
vooral drukwerk: veel boeken waarvoor Ploegkunstenaars het omslag 
ontwierpen, losbladig grafisch werk, ex librissen, manifesten, affiches  
en zelfs kalenders. De expositie in de UB aan de Broerstraat 4 duurt  
t/m 1 september 2018 en is vrij toegankelijk.
WWW.RUG.NL/UB-100-JAAR-DE-PLOEG
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