Naturoplevelser
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 21. feb. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 24. feb. 2019 kl. 13
Østerssafari i Limfjorden. Østerssafari pluk en af
verdens bedste råvare! Iført waders tager vi på
østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på
kulgrill og får et glas champagne til. Oplevelsen
østerssafari indeholder. 2-3 timers østersjagt og
-tilberedning. Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån
af waders. Et glas champagne. Spand til at fragte østers
i (du får spanden med hjem) En østerskniv, som du kan
tage med hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag
gerne østers med hjem til eget forbrug. Praktisk
information. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning: Husk
tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser hvis du skulle være uheldig og få vand i dine
waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr./person. I september, oktober og november: Hver
søndag kl. 13.00 I december: lørdag den 29/12 og
søndag den 30/12
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 28. feb. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.

Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores
turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 3. mar. 2019 kl. 13
Østerssafari i Limfjorden. Østerssafari pluk en af verdens
bedste råvare! Iført waders tager vi på østersjagt i
Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer naturligvis,
hvordan du selv fanger dem, hvordan de åbnes, og
hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten smager vi dem
rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill og får et glas
champagne til. Oplevelsen østerssafari indeholder. 2-3
timers østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd
til tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne. Spand
til at fragte østers i (du får spanden med hjem) En
østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra
strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og få vand
i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr./person. I september, oktober og november: Hver
søndag kl. 13.00 I december: lørdag den 29/12 og søndag
den 30/12
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 7. mar. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

i samarbejde med

Ikast-Brande | Herning | Skive | Holstebro | Struer | Lemvig Kommuner

Naturoplevelser
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 10. mar. 2019 kl. 13
Østerssafari i Limfjorden. Østerssafari pluk en af
verdens bedste råvare! Iført waders tager vi på
østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på
kulgrill og får et glas champagne til. Oplevelsen
østerssafari indeholder. 2-3 timers østersjagt og
-tilberedning. Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån
af waders. Et glas champagne. Spand til at fragte østers
i (du får spanden med hjem) En østerskniv, som du kan
tage med hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag
gerne østers med hjem til eget forbrug. Praktisk
information. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning: Husk
tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser hvis du skulle være uheldig og få vand i dine
waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr./person. I september, oktober og november: Hver
søndag kl. 13.00 I december: lørdag den 29/12 og
søndag den 30/12
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 14. mar. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Seafoodsafari.
Fre. 15. mar. 2019 kl. 13
Limfjorden og Vesterhavet som vi ligger lige midt
imellem er fuld af de mest fantastiske, lækre og
smagfulde råvarer. Guiden har valgt nogle af sæsonens
bedste på forhånd, men sammen skal vi også selv ud og
jage nogle. Iført waders går vi på jagt i Limfjorden efter
- alt afhængig af årstiden - østers, krabber, muslinger,
salturt eller havtorn, som vi skal ud at finde. Efter
jagten tænder vi op i grillen og gasblussene. Nu skal vi
smage på, eksperimentere med og nyde de udsøgte
råvarer. Guiden har en masse forslag til smagsnuancer,

men du skal også være med til at gøre smagsoplevelsen
unik. Under guidens kyndige vejledning skal du selv
tilberede råvarerne. Vi nyder menuen med et tilhørende
glas kold hvid- og mousserende vin. De skaldyr og urter,
du selv har 'fanget' og ikke spist, må du naturligvis
beholde efter turen. Denne gastronomiske
gourmetoplevelse indeholder: 3 timers seafoodsafari med
naturguide En skaldyrsjagt i Limfjorden inkl. lån af waders
og alt andet nødvendigt udstyr Tilberedning af dagens
fangst på grill, suppleret med årstidens urter og friske fisk
og skaldyr fra fiskeauktionen Hvid- og mousserende vin
Spand til fragt af egen fangst (+ evt. østerskniv). Praktiske
informationer. Varighed: Ca. 3 timer. Påklædning: Husk
tøj efter årstidens vejr, da safarien foregår udendørs. Tag
gerne et par ekstra strømper og evt. bukser med, hvis du
skulle være uheldig at få vand i dine waders, mens vi er
på jagt i Limfjorden. Mødested: P-pladsen ved Gjellerodde
Cafeteria, Gjelleroddevej 73, 7620 Lemvig. Bemærk: I
tilfælde af dårligt vejr eller for få tilmeldte kan turen
blive aflyst. Er turen booket, vil man få besked om
aflysning; enten via sms, e-mail eller pr. telefon. Vi
opdaterer dagligt turkalenderen og opretter ofte nye ture
Pris: 595.
Sted: Odden Cafereria, Gjelleroddevej 73, Gjellerodde,
Lemvig.
Seafoodsafari.
Fre. 15. mar. 2019 kl. 13-16
Seafoodsafari en gastronomisk, unik oplevelse Limfjorden
og Vesterhavet som vi ligger lige midt imellem er fuld af
de mest fantastiske, lækre og smagfulde råvarer. Guiden
har valgt nogle af sæsonens bedste på forhånd, fx
taskekrabber, muslinger og sprælfrisk fisk fra Thyborøn
Fiskeauktion, men sammen skal vi også selv ud og jage
nogle. Iført waders går vi på jagt i Limfjorden efter alt
afhængig af årstiden østers, krabber, muslinger, salturt
eller havtorn, som vi skal ud at finde. Efter jagten tænder
vi op i grillen og gasblussene. Nu skal vi smage på,
eksperimentere med og nyde de udsøgte råvarer. Guiden
har en masse forslag til smagsnuancer, men du skal også
være med til at gøre smagsoplevelsen unik. Under guidens
kyndige vejledning skal du selv tilberede råvarerne. Vi
nyder menuen med et tilhørende glas kold hvid- og
mousserende vin. De skaldyr og urter, du selv har fanget
og ikke spist, må du naturligvis beholde efter turen.
Denne gastronomiske gourmetoplevelse indeholder: 3
timers seafoodsafari med naturguideEn skaldyrsjagt i
Limfjorden inkl. lån af waders og alt andet nødvendigt
udstyr Tilberedning af dagens fangst på grill, suppleret
med årstidens urter og friske fisk og skaldyr fra
fiskeauktionenHvid- og mousserende vinSpand til fragt af
egen fangst (+ evt. østerskniv). Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 3 timer. Påklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr, da safarien foregår udendørs. Tag gerne et
par ekstra strømper og evt. bukser med, hvis du skulle
være uheldig at få vand i dine waders, mens vi er på jagt i
Limfjorden. Mødested: P-pladsen ved Gjellerodde
Cafeteria, Gjelleroddevej 73, 7620 Lemvig. Bemærk: I
tilfælde af dårligt vejr eller for få tilmeldte kan turen
blive aflyst. Er turen booket, vil man få besked om
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aflysning; enten via sms, e-mail eller pr. telefon. Vi
opdaterer dagligt turkalenderen og opretter ofte nye
ture
Pris: 595 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden.
Lør. 16. mar. 2019 kl. 13-16
Østerssafari pluk en af verdens bedste råvare! Iført
waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om Limfjordsøstersens særprægede
liv, og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige
Limfjord. Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger
dem, hvordan de åbnes, og hvordan du kan tilberede
dem. Efter jagten smager vi dem rå, tilbereder en del af
fangsten på kulgrill og får et glas champagne til.
Oplevelsen østerssafari indeholder. 2-3 timers østersjagt
og -tilberedning.NaturguideGode råd til tilberedningLån
af wadersEt glas champagneSpand til at fragte østers i
(du får spanden med hjem)En østerskniv, som du kan
tage med hjem.Tilbered dine østers på kulgrill.Tag
gerne østers med hjem til eget forbrug. Praktisk info:
Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr og gerne ekstra strømper og bukser hvis
du skulle være uheldig og få vand i dine waders.
Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk & Bistro ApS,
Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300 kr./person. inkl.
østerskniv. I september, oktober og november: Hver
søndag kl. 13.00 I december: lørdag den 29/12 og
søndag den 30/12. Book direkte på østerssafari.dk
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.

Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 21. mar. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 17. mar. 2019 kl. 13
Østerssafari i Limfjorden. Østerssafari pluk en af
verdens bedste råvare! Iført waders tager vi på
østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på
kulgrill og får et glas champagne til. Oplevelsen
østerssafari indeholder. 2-3 timers østersjagt og
-tilberedning. Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån
af waders. Et glas champagne. Spand til at fragte østers
i (du får spanden med hjem) En østerskniv, som du kan
tage med hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag
gerne østers med hjem til eget forbrug. Praktisk
information. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning: Husk
tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser hvis du skulle være uheldig og få vand i dine
waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr./person. I september, oktober og november: Hver
søndag kl. 13.00 I december: lørdag den 29/12 og
søndag den 30/12
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.

i samarbejde med

Ikast-Brande | Herning | Skive | Holstebro | Struer | Lemvig Kommuner

