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Der bliver masser af liv,
hygge og aktiviteter
på området – så kom og få
en stor oplevelse
i Køge Kommunes
rekreative oase.
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• GRATIS kaffe og kage fra kl. 12-13
v/Havnekontoret
• Åbent Hus i de maritime klubber
• Åbent hus i havnebadet og saunaen
fra kl. 13:00-15:00

5

• ”Åben båd” kl. 13:00-15:00
• Skattejagt med præmie til alle børn
• Fiskekonkurrence kl. 13:00-15:30
• Prøv Funballz på vandet
• Prøv en optimistjolle
• Sejl med en tur på havet i en kutter
eller sejlbåd
• Få taget blodtrykket af Hjerteforeningen
• Besøg en Brandbil
• Havnevandring kl. 14.00 – vi mødes ved
Havnekontoret
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• Nyd is, mad og drikke på kajkanten

i havne
og saunaen
fra kl. 13-15

• Se program på www.koegemarina.dk
Vi ses!

1

Havnebadet holder åbent hus i sauna og
havnebadet fra kl. 13-15

7

Prøv Funballz på vandet

8

Køge Sejlklub har åbent hus + mal på sten

9

Fiskekonkurrence kl. 13.00-15.30
på sydområdet

2

Brandbil fra Beredskabet

3

Gratis kaffe og kage v/Havnekontoret kl. 12-13
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Dansk Søredning har åbent hus

10

Åbent hus i Fiskeklubben Pearl Harbor. Fiskebassin – kom og rør ved fiskene i bugten

Hummerens Venner viser håndværk og
tovværk
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Køge Søspejd har bål og hygge
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Køge Marina Havjagt og Fiskeklub
har åbent hus samt loppemarked
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Skattejagt kl. 12.30-15.30
og havnevandring kl. 14.00

HELE KØGES MARITIME OASE

13

Her kan du komme en tur på vandet, enten
som passager eller prøve en jolle

14

Åbent hus i Køge Motor Sejlklub

15

Hjerteforeningen laver blodtryksmåling og
giver gode råd

-Vi ses på Køge Marina
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