
VINTERBADEFESTIVAL 2017
– oplev og smag Kerteminde

Første gang på FYN

3.2. - 5.2. 2017
- oven i købet i Kerteminde - Haven ved Havet

Se vores hjemmeside: http://www.kerteminde-vinterbadere.dk/



VINTERBADEFESTIVAL 2017
3.2. - 5.2. 2017

Vi indbyder til den første, og indtil videre største fynske 
vinterbadefestival. Vores nye og dejlige klubhus er beliggende direkte 

på molen, vi har sauna med panoramaudsigt til solopgangen over 
Storebælt. Vi har lejet et finsk saunatelt, der står 20 meter fra vandet, og 

muligvis en saunacampingvogn. Selvfølgelig har vi omklædningsrum og 
desuden koldt vand i massevis.

Kerteminde er utrolig smukt beliggende på Nordøstfyn ud til strand 
og fjord. Vi kan tilbyde mange historiske, kulturelle og gastronomiske 

oplevelser. 

Vi tilbyder dig med lyst til vinterbadning og forkælelse en uimodståelig 
dejlig weekend i vores fantastiske by. 



Vores program indeholder et bredt udvalg af lokale smags- og 
motionsoplevelser samt fællesspisning lørdag aften:

Lørdag d. 4. februar

Kl. 8-10  Badning med suppe og en lokal snaps
Kl. 11-12  Ølsmagning, zumba, løbetur i de lokale skove eller guidet tur 

i Kerteminde 
Kl. 12-13  Pause/frokost
Kl. 13-14  Zumba eller guidet tur i Kerteminde 
Kl. 14-16 flødebolleværksted hos bager Clausen eftf.
 Kl. 14-15 Ølsmagning eller vinsmagning eller løbetur i de lokale skove
Kl. 15-16 Ølsmagning eller vinsmagning
Kl. 16-17  Guidet tur i Kerteminde
Kl. 18-??  Middag i Kerteminde Kajakklubs lokaler med udsigt over 

Kerteminde Marina. Middagen fremstilles af et hold fra 
Turismens Venner under ledelse af tidligere borgmester i 
Kerteminde Kommune, foredragsholder og formand for 
Turismens Venner Else Møller, også kendt fra TV-programmet 
”Spise med Price”

Søndag d. 5. februar 

Kl. 8-10  Badning med suppe og en lokal snaps
Kl. 10-12  Besøg på Johannes Larsen Museet eller Vikingemuseet 

Ladby

De deltagere, der vælger at komme fredag aften, kan vi anbefale et 
besøg på Lundsgaard Gods Folkekøkken i tidsrummet 17-19, hvor man 
kan nyde en lækker menu for 130 kr. pr. person, reservation nødvendig 
enten via deres facebook side ”Anexet” eller mobil: 61 54 33 11, der skal 
bestilles plads i forvejen. Der vil samtidig være mulighed for at se Anexet, 
godsets nyrenoverede avlsbygninger som bl.a. anvendes til koncerter og 
kunstudstillinger

Prisen er 500 kr., der inkluderer morgendukkert lørdag og søndag med 
suppe og snaps, en valgt aktivitet i lørdagens program og fælles middag 
lørdag aften.



Du kan tilmelde dig via Kerteminde Vinterbaderes hjemmeside:  
http://www.kerteminde-vinterbadere.dk/ hvor alle oplysninger 
omkring tilmelding, informationer, overnatning, badetider, spisning og 
værksteder mm ligger.

Eller på vores facebookside: Kerteminde Vinterbaderfestival, hvor de 
samme oplysninger ligger.
 
Vinterbaderne i Kerteminde glæder sig til at byde Jer velkommen til den 
første og indtil videre største fynske vinterbaderfestival!

Mobil pay på mobil 61261748, modtager Kerteminde Vinterbadere

 

Billeder venligst udlånt af Emil Andresen, http://www.fotobiksen.dk/

Se vores hjemmeside: http://www.kerteminde-vinterbadere.dk/


