EFTERÅRSFERIEN BYDER PÅ TANG, TORSK
& TIPI I KATTEGATCENTRET

I efterårsferien (uge 42) er det muligt at få en bid af vildmarkslivet, når Kattegatcentret
byder inden for til tang, torsk og tipi.
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I efterårsferien (13.-21. oktober) er der vilde oplevelser for hele familien, når Kattegatcentret byder inden
for til sit store efterårsferie-tema ”Tang, torsk & tipi”, hvor der blandt andet skal laves lækker fiskesuppe
over bål. Bagefter er det muligt at dykke ned i et vildt aktivitetsprogram med fodringer, opgaveløb og et
hav af andre sjove oplevelser og aktiviteter.
TANG, TORSK & TIPI
I Kattegatcentrets vilde efterårsferie-tema ”Tang, torsk & tipi” er der sjove oplevelser og aktiviteter for
både børn og voksne. Hver dag i efterårsferien kl. 11 inviterer Kattegatcentret nemlig inden for i tipi’en
til en smagsprøve på vildmarkslivet. Her har børnene mulighed for at kløve brændet til det knitrende bål
og bagefter tilberede en lækker fiskesuppe med alt godt fra havet, som på ægte vildmarksmanér spises
med en muslingeskal. Herefter kan børnene lege gemmeleg i tipierne, alt imens de voksne sidder lunt
og godt på et lammeskind og nyder udsigten til Kattegat.
ET VILDT AKTIVITETSPROGRAM
I efterårsferien står Kattegatcentret også klar med et vildt aktivitetsprogram, hvor der er nye oplevelser og
aktiviteter på programmet hver time. Man kan blandt andet opleve Kattegatcentrets lille sælunge, Mira,
når sælerne fodres og trænes i lagunen. Det er også muligt at opleve Kattegatcentrets nye sandtigerhajs
vilde appetit, når de store hajer i hajtanken hver dag kl. 14 fodres og trænes.
Se hele efterårsferiens vilde program her:
10.00: Kattegatcentret åbner. Juhuuu – velkommen til ”Tang, torsk & tipi - vilde oplevelser i efterårsferien”!
10:05: (HELE DAGEN) Ta’ på sjovt opgaveløb: Havjagt for Havnørder. En sjov og lærerig børneaktivitet
i efterårsferien!
10.30: Kast dig ud på dybt vand i efterårsferien - book et prøvedyk med hajer i Oceanariet
10.40: Få en krammer af Kattegatcentrets maskot Sharky
11.00-13.00: Tang, torsk & tipi – en vild oplevelse i efterårsferien
12:00: Sæler og lille sælunge hapser sild og trænes i lagunen
11:30: Så er der film for store og små havnørder!
13:00: Dykkeren tager masken på og fodrer fisk i Oceanariet
14:00: Haps ... tid til fodring og træning af de store, tropiske hajer - og vores nye sandtigerhaj!
15:00: Sæler og lille sælunge fodres og trænes igen - de fortjener en klapsalve
15:30: Lav din egen tang-salt med Kattegatcentrets Hav-ekspert. En sjov og lærerig børneaktivitet i
efterårsferien!
16:00: Zzzzov med hajerne for familier (15/10 & 18/10)
17:00: Kattegatcentret lukker. Tak for en vildt god dag i efterårsferien!

FOR MERE INFORMATION KONTAKT:
PRESSEMEDDELELSE
9. oktober 2018
KATTEGATCENTRET
Færgevej 4
8500 Grenaa
www.kattegatcentret.dk
side 2/2
Pressekontakt:
Grete Fogtmann Johnsen
+45 22 33 89 84
gfj@kattegatcentret.dk

•

KARSTEN BJERRUM NIELSEN, Souschef og afdelingsleder for udstilling & formidling, M: +45
30 25 15 51, T: +45 87 58 05 21, E: kbn@kattegatcentret.dk

