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På Kapselstræde i den gamle skurby bor Dixie.
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Julemarkedet fra Tidsrejsen
Her kan du opleve de 12 originale boder fra Tidsrejsen. Julemarkedet har
åbent fra 12-17 i de fire weekender op til jul.
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Levende låger
I hele december måned kan du komme med på vores minibyvandring
"Levende Låger" som starter kl. 17:00 under lygten på Julemarkedet "Jul i
Dragør" ved Badstuevælen. Gratis for børn og voksne.
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Farmor og Farfars hus
Nørregade 12 finder du Farfar og Farmors hus. Huset er i år pyntet flot op,
som i julekalenderen.
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Sofies hus
Strandstræde 10 - Her finder du Sofies hus.
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Sofie går i skole på Dragør skole.
Dragør skole4

Lodstårnet
Det er her Sofie hopper ud fra og rejser i tiden.
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Information
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Havnen
Her gemmer agenterne sig.
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Bådværftet
Her gemmer Sofie og Dixie sig for agenterne.
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Skurbyen9

Julemarkedet
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Priser og billetter
Det er GRATIS at besøge Julemarkedet og Jul i Dragør, og det kræver ikke billet
eller booking.

Åbningstider fra kl. 12-17
27. nov - 28. nov
04. dec - 05. dec
11. dec - 12. dec
18. dec - 19. dec 

Sociale Medier
Facebook | www.facebook.com/julidragoer/
Instagram | www.instagram.com/julidragoer/

Strandlinjen

Strandlinjen

Parkering
Det er forbudt at parkere i den gamle bydel af hensyn til brandsikkerheden.
Der er gratis parkering på offentlige parkeringspladser i Dragør.

Her kan du besøge særudstilling med Tidsrejsen, hvor du kan 
opleve rekvisitter, scenografier og gyroen fra julekalenderen. Gratis for
børn. Voksne 50kr. Billetten giver også adgang til Tidsrejsen byvandring.
Tir-Søn, fra 13-17, t.o.m 22. dec 2021
Læs mere: https://www.museumamager.dk/index.php?id=288
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