
Kattegatcentret byder på ÆGstraordinære oplevelser hele påskeferien, hvor man bl.a. 
kan male ÆGstraordinære hajæg og gå på ÆGstraordinær æggejagt i akvarierne. 

I påskeferien står Kattegatcentret klar med et hav af ÆGstraordinære oplevelser for hele familien. 

MAL ET ÆGSTRAORDINÆRT HAJÆG
I påskeferien kan man to gange om dagen dekorere et æg – og det er ikke et almindeligt hønseæg, men en kopi af et æg 
fra en bambushaj!

Påskeharen har også været på spil og har gemt æg blandt et væld af spændende havdyr - så det er tid til æggejagt i 
akvarierne! Er man til mere påskesjov, kan man hver dag kl. 13 se med, når Kattegatcentrets dyrepasser tager dykker-
masken på og dykker ned i det 1,5 millioner liter store Oceanarium for at fodre hajer, rokker, havål og stør – og leder efter 
ÆGstraordinære hajæg på bunden af den store Oceanarietank!

DOKTOR KNIVSKARP DISSEKERER EN SØMROKKE
Som noget helt særligt kan man den 1. april kl. 11 også se med, når Kattegatcentrets fiskeekspert Doktor Knivskarp 
dissekerer en stor sømrokke – og leder efter ÆGstraordinære rokkeæg inde i bughulen. Doktor Knivskarp går grundigt 
til værks, og han ved alt om fisk – så bare spørg løs!

Hvis man er til mere spænding i påskeferien, er der også mulighed for at kaste sig ud på dybt vand og booke et prøvedyk 
blandt hajer i Oceanariet – eller gå på opdagelse i det nattemørke Kattegatcenter! Den 1. april kan man nemlig ́ Zzzzove 
med hajerne` sammen med sin familie og få en oplevelse for livet! 

PÅSKEPROGRAM 28/3-6/4 

10.00: Kattegatcentret åbner – velkommen til ÆGstraordinære oplevelser!
Hele dagen: Konkurrence! Gå på æggejagt i akvarierne
10.00: Kast dig ud på dybt vand og bestil et prøvedyk i Oceanariet (undtagen mandage)
10.30: Mød Kattegatcentrets maskot Sharky – og få et påskekram og et påskeæg 
11.00: Mal et ÆGstraordinært hajæg med Havets Ven
12.00: De søde sæler fodres og trænes i lagunen
13.00: Dykkeren fodrer fisk - og leder efter hajæg i Oceanariet
14.00: HAPS – tid til træning og fodring af de store, tropiske hajer
15.00: Sælerne fodres og trænes igen – de fortjener en klapsalve
15.15: Mal et ÆGstraordinært hajæg med Havets Ven
17.00: Kattegatcentret lukker og siger god ÆGstraordinær påske og tak for i dag!

1. april: ’Zzzzov med hajerne for familier’.
1. april kl. 11: Doktor Knivskarp dissekerer en sømrokke og leder efter ÆGstraordinære rokkeæg.
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KONTAKT

For mere information kontakt leder for udstilling og formidling, Karsten Bjerrum Nielsen.
E: kbn@kattegatcentret.dk, T: +45 8758 0521.
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