
 
PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN

 27. - 30. JANUAR 2022

TORSDAG D. 27. JANUAR             

                                     Udlevering af deltagermapper i Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, 9990 Skagen. 
                                     (Drej til venstre i 2. lyskryds. Herefter 1. vej til venstre. Der er stor parkeringsplads 
       foran Kultur- og Fritidscentret)  

KL. 19.00 - 21.00        Vi møder hinanden over en sandwich og et glas vin.

KL. 19.00 -                   Velkomst v/ direktør for Toppen af Danmark, René Zeeberg og  
                                      Formand for Skagen Vinterbaderklub Isbryderne, Mette Hust. 
        Kort præsentation af vinterbaderklubberne. 

Kl. 21.00        “AFTER-SWIMMING” på Jakobs Café & Bar, Havnevej 4a, 9990 Skagen.           

FREDAG D. 28. JANUAR            

KL. 08.30                      Morgendukkert i Kattegat v/ CampOne Grenen Strand Camping, Fyrvej 16, 9990 Skagen.
                  Fælles opvarmning før der blæses reveille og vi sammen går til stranden.                
                  Efter badet serveres duftende varm suppe i teltet, tilberedt af Jakobs Café.

KL. 11.00 - 12.30        Guidede ture med Vinterbadernes egne guider.
        Tilmeldingen til de guidede ture skal ske på velkomstaftenen torsdag. 
                             
Kl. 12.30 - 14.00         De guidede ture slutter i Skagens Museums have, hvor der serveres skipperlabskovs til frokost.
                                      Drikkevarer kan tilkøbes.  

KL. 15.00 - 17.00        Vi mødes til LIVEMUSIK på Jakobs Café, hvor der bydes op til dans. 
                                      Butikkerne holder åbent kl. 10.00 - 17.30.

Aften                            Aftenen nyder I på egen hånd. Anbefalingerne kan ses nederst på sidste side.        

LØRDAG D. 29. JANUAR

KL. 08.30                      Morgendukkert i Kattegat v/CampOne Grenen Strand Camping, Fyrvej 16, 9990 Skagen.
                                      Der er fælles opvarmning før der blæses reveille og vi sammen går til stranden. 
                                      Efter badet serveres duftende varm suppe i teltet, tilberedt af Jakobs Café.

Formiddag                   Formiddagen er til fri afbenyttelse - vi anbefaler shopping og en god brunch/frokost på ét af 
                                      nedenstående spisesteder.                             
                                      Butikkerne holder åbent kl. 10.00 - 13.00.                                   

KL. 14.00 - 15.30        Vi mødes kl. 14.00 på P-pladsen v/Grenen og vi går i samlet flok en frisk tur til Grenens spids. Turen slutter ved  
        Gallerie Grenen, hvor Jakobs Café står klar med en stor kop varm kakao med rom og flødeskum fra kl. 15.00.                             
                                      Igen i år er der eftermiddagsbadning, på eget ansvar, ud for parkeringspladsen.

Kl. 18.00                 Jubilæumsfestaften i Skagen SportsCenter, Drachmannsvej 32-34, 9990 Skagen 
                                     Middag (eksklusiv drikkevarer). 
                                     Aftenen byder på jubilæumskavalkade i ord og toner over de 10 forgangne år. 
                              



Søndag D. 30. JANUAR

KL. 08.30 -                   Morgendukkert i Kattegat v/ CampOne Grenen Strand Camping, Fyrvej 16, 9990 Skagen. 
                 Fælles opvarmning før der blæses reveille og vi sammen går til stranden. 
                                      Efter badet serveres duftende varm suppe i teltet, tilberedt af Jakobs Café.

                                      Afskedens time er oprundet. Tak for denne gang!

De ovennævnte steder angives på et kort, som udleveres ved indregistreringen.
Vi kan tilbyde fællestransport i ”Badebilen” til og fra morgenbadning, for dem der ikke har bil med.

Restauranter og caféer:

• Jakobs Café & Bar, Havnevej 4a, www.jakobscafe.dk, åben til brunch, frokost og aften

• Pakhuset, Rødspættevej 6, www.pakhuset-skagen.dk, åben til frokost og aften

• Restaurant Holger, Color Hotel Skagen, Gl. Landevej 39, www.skagenhotel.dk, åben til frokost og aften 

• Foldens Hotel & Café, Sct. Laurentii Vej 41, www.foldens-hotel.dk, åben til frokost og aften

• Green’s Pub & Café, Havnevej 3a, www.greens-skagen.dk, åben til brunch og frokost

• Skagen Fiskerestaurant, Fiskehuskaj 13, www.skagenfiskerestaurant.dk, holder åbent til frokost og aften

• Dit Smørrebrød, Østre Strandvej 1, www.ditsmorrebrodskagen.dk, holder åbent fra 11.00 - 20.00, frokost og aften

• Restaurant Asia, Sct. Laurentii Vej 63A, www.restaurantasiaskagen.dk, åben til frokost og aften

• Skagen Bryghus, Kirkevej 10, 98 45 00 50, www.skagenbryghus.dk, åben til frokost samt rundvisning.
                Bestil plads på forhånd. Live Musik fra kl. 15.00 - 18.00

• Jørgens Spisehus, Sardinvej 7, www.joergensspisehus.dk, åben til frokost og aften

• Traditionen tro laver Slagter Munch igen wienerschnitzel med brasede kartofler, ærter og skysauce. Menuen er til to  
                personer og koster kr. 245,-. Til dessert er der citronfromage og denne kan tilkøbes for kr. 35,- pr. person.  
 Menuen (og/eller desserten) skal bestilles senest torsdag den 27. januar kl. 17.30 på enten tlf. 98443733 eller på mail: 
                slagter@munch-skagen.dk.  Menuen afhentes i butikken fredag eller lørdag. Adresse: Sct. Laurentii Vej 1, 9990 Skagen.   
 Hjemmeside: www.munch-skagen.dk

ARRANGØR: Skagen Vinterbaderklub Isbryderne og Toppen af Danmark

Aut. elinstallatør
 Alle former for el-installationer 
 og el-service
 Hvidevareservice og installation
 EDB / Data samt TV og installationer
 Butik med hvidevarer, belysning og elartikler

Østersøvej 1 . 9990 Skagen . Tlf. 9844 2556 
Tlf. 9844 3530-elvagt - skagenelektriker.dk

Din lokale elpartner – døgnet rundt..!

JENS CHRISTOFFERSEN A/S Skagen SportsCenter (Badmintonhallen)


