OKE - LOG BOG

UDGIVELSE 6 - JUNI 2020

Fra historisk fiskekutter til ambassadørbåd
KÆRE OKE VENNER
Forunderligt hvordan verden kan forandre sig på blot få måneder!
Den seneste tid har på mange måder mindet os alle om, hvor meget
dét at kunne mødes, samles og hygge betyder for ens livskvalitet.
Ligeledes, hvor priviligerede vi egentlig er, med fællesskaber, partnere og nære relationer i naturskønne omgivelser. Den friske havbrise
med udsigten til de Nordjyske kyster ombord på OKE, giver tid til reflektioner og ikke mindst, lysten til atter af få gæster ombord skibet igen.
At kigge i vores gæstebog fyldt med positive kommentarer om de
oplevelser I har haft gennem de sidste 3 sæsoner, gør blot trangen
størrer og jeg vil gerne takke jer for disse dejlige minder.
Selvom sæsonen er startet senere end forventet på grund af restriktioner,
er det mig en glæde at kunne fortælle jer, at vores team hos JB Marine
har arbejdet med en intens ’make-over’ for at gøre OKE klar til at give jer
de bedste oplevelser til havs.
På gensyn og med havfriske hilsener, Christina Lötter

ÅBEN BÅD

Fredag d. 19. juni 2020 kl. 14:00 - 16:30
For at kick-starte sæsonen 2020, vil vi gerne invitere jer til
’Åben båd’ arrangement fredag d. 19. juni kl. 14:00 - 16:30.
Det vil glæde os meget at se alle OKE-venner til et længe
ventet gensyn, hvor vi byder velkommen med en let anretning
samt lidt til ganen. Vi opfordrer jer til at melde jeres ankomst
forinden, men I er selvfølgelig velkommen til blot at kigge forbi
på dagen.
Båden ligger til kajs lige ude foran Fiskerestaurenten på
Skagen Havn.

ENDELIG...
Det er os en glæde at kunne præsentere vores længe ventede hjemmeside
www.okeskagen.com, som lanceres fredag d. 19. juni.
Her får I direkte adgang til vores seneste nyheder, generelle informationer, priser,
vores forplejningsmuligheder ombord, nyhedsbreve samt vores favorit billeder fra
turer og oplevelser på OKE.

Kontakt og bookinger: Willy Hansen, wbh@skagenhavn.dk

OKE

