
Kattegatcentret slår dørene op for årets store, indendørs julemarked 
blandt søstjerner, julestjerner og stjernehajer den 19. og 20. november. 

Den 19. og 20. november kl. 10-17 pynter Kattegatcentret op til jul, og inviterer 
til årets store, indendørs julemarked. Omgivet af smukke søstjerner, lysende 
julestjerner og seje stjernehajer kan man gå på jagt efter julepynt, julegodter, jule-
gaver og meget andet i mere end 50 forskellige boder. 

Mens den liflige duft af brændte mandler spreder sig blandt fisk og andre havdyr, 
kan man også nyde æbleskiver, vafler og meget andet julegodt til ganen. 

I anledning af julemarkedet er entréen kun 25 kroner og der kører gratis bybusser 
fra Grenaa bymidte til Kattegatcentret.  

GAVER TIL SOKKEHOLDERNE OG ISKOLDE BADE
Traditionen tro kan alle søde børn hænge deres julesok op på Kattegatcentrets 
julevæg. Så putter vi en lille gave i hver søndag i advent. Det er ganske gratis.

Om vinteren har Kattegatcentret også ”Vinterfisk”. Det er ensbetydende med lune 
lammeskind, levende lys og masser af hygge. 

Og når vandet er blevet dejligt koldt, er det selvfølgelig også tid til vinterbadning 
for alle med årskort til Kattegatcentret. Hver tirsdag og fredag kl. 8.15 er der mu-
lighed for at tage en frisk dukkert i Kattegatcentrets lagune sammen med andre 
vandhunde. Efter det kolde gys kan man nyde en dejlig varm kop kaffe eller the.
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Fotografi: Tangengel af Karen Lise Krabbe
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FOR MERE INFORMATION KONTAKT:

• Hans Nielsen - PR og kommunikationsansvarlig, Mail: hjkn@kattegatcentret,dk, Mobil: +45  6171 8974
• Anja Skov - Akvarist og dykker, Mail: hjkn@kattegatcentret.dk, Mobil: +45 2033 3536


