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SÆSON 2022 ER I FULD GANG

“Et billede siger mere end tusind ord”. Jeg har udvalgt lidt billeder fra juli 
‘22, og man kan tydeligt se at fornøjelsen står tegnet i gæsternes ansigter 
ombord på vores kære OKE. 
Selvom vejret har været blandet i år, kan OKE altid byde på en god oplevelse.
Jeg har nydt at møde så mange af jer gæster i år, og vi siger tusind tak for 
alle de positive kommentarer samt den store interesse for OKE.
Vi er stadigvæk entusiastiske omkring at holde OKE i gang, så folk i 
omegnen kan være stolte af OKE og nyde havnen og søsiden fra vores flot 
renoverede kutter. I ønskes allesammen en solrig og fortsat god sommer og 
efterår 2022.
Med havfriske hilsner fra Christina Lötter, direktør, www.okeskagen.com

HAR DU BOOKET DIN TUR?
- du kan nå det endnu.

OKE har allerede haft mange gæster 
som har haft mulighed for at nyde 
sol, salte bølger, skøn proviant og 
samvær ombord på OKE.

Så grib chancen for at booke en unik 
OKE-oplevelse og kontakt Willy 
Hansen på wbh@skagenhavn.dk.
 
Sæsonen fortsætter til primo oktober. 

OKE Billeder

GLADE ANSIGTER BLANDT 
GÆSTER OG BESÆTNING
OKE tilbyder nu uforglemmelige hjem-
melavet bjæsk af Annick Michaud fra 
Iscafeen.
Vi har også tilføjet et nyt besænings-
medlem, Britt, som har været med til 
at renovere OKE.  
På de sommerdage hvor solen er knap 
så gavmild med strålerne, kan vi træk-
ke ind i den hyggelige og helt unikke 
salon.
Alle sejl er hermed sat ind på at give 
vores gæster en skøn oplevelse.

PÅ FISKETUR MED OKE

Der er god mulighed for at fiske 
ombord på OKE. Fiskestænger kan 
man låne.

Skipper på OKE, Jim, er selv erfaren 
fisker og deler gerne ud af råd om 
fiskeri, og hvor de gode fiskesteder 
befinder sig. 

Man må selvfølgelig gerne tage sin 
fangst med hjem og evt. kaste sig ud i 
lidt bæredygtig madlavning! 


