Naturoplevelser
Lokal fortælling i Den Japanske Have i Struer.
Tir. 15. maj til tir. 25. sep. 2018 kl. 11
Få en unik oplevelse i Den Japanske Have i Struer, som
er en del af Lokale Fortællinger 2018 tirsdage fra uge 20
til og med uge 39 (15/5 - 25/9). En oase af ro og
skønhed er det første indtryk man får af denne japanske
have. 350 tons sten er ført ind i haven. Mange snoede
stier og broer fører rundt i haven til grotter og søer med
koikarper. Der er mange behagelige overraskelser og
hyggekroge, hvor medbragt mad kan nydes. Der er
tænkt på alle sanser: Duften af blåregn, lyden af
vindharper og rislende vand. Synet kan hvile på bløde,
kuppelklippede buksbom eller kæmpestore kantede
sten, omhyggeligt sat så harmonisk som ellers kun
naturen selv kan gøre det. Besøg Den Japanske Have i
Struer og få en sanseoplevelse, hvor tidløshed og indre
ro forplanter sig og sætter tiden i stå. Den Japanske
Have er som en masse små landskaber, der er hentet fra
naturen eller fra japanske haver i Japan. Der er 2 søer,
10 vandløb og vandfald. Derudover et rigtigt the-hus,
hvorfra man kan se 4 vandfald. Der er også et lille
japansk indrettet hus som for 200 år siden. I the-huset
nydes en speciel udsøgt the. Haven er i 2015 nomineret
som årets smukkeste have i tv 2. Som noget nyt i år er
der en dukkeudstilling. med 200 dukker. Der serveres
kaffe, kringle og småkager. www.japansk-have.dk
Pris: 50.
Sted: Den Japanske Have, Struer, Park Allé 91, Struer.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 23. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Se gartnerens egen have - 15.000 kvm.
Lør. 9. jun. til søn. 19. aug. 2018 Kun i ulige weekender
kl. 10-16
Gartnerhaven er en privat have på 15.000 m2. Haven er
opdelt i mange forskellige haverum lige fra parkområder
til små temahaver, og rummer stor variation af planter
og blomster (Haven er kun begrænset åben). Havens
mange rum indeholder blandt andet: stor staudehave
som er opdelt i farver, hele farvespektret rundt. Et
haverum med sten/grus bede - et rum med
troldevækster - et med hængende træer underplantet
med storkenæb - græshave med allium - romantiskhave
med lysthus - 2 havebassiner - frugthave - rhododendron
dal - japansk inspireret bed - lille skovområde MM. ( Se
mere på www.gartnerhaven.dk/ - Her er bla. et
oversigtskort over haven, samt masser af billeder). Det
er ikke en have som er holdt til punkt og prikke, men
det er en have med plan og ideer, hvor mange
forskellige have typer/temaer er sat sammen. Det er en
have hvor der forsøges og "leges" med bla. indretning,
farver, former og frem for alt planter, og JA hvor man
med lethed fornemmer, at her bor en sand
"plantetosse". (. Haven er kun åben i ulige veekender fra
juni til og med august)
Pris: 20 kr.
Sted: Gartnerhaven i Ryde, Ryde Møllevej 14, Vinderup.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 23. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 23. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Man. 23. jul. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Man. 23. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.

Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 23. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 23. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
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sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der
er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Man. 23. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 23. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen

Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 23. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sæler og solnedgang.
Man. 23. jul. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske oplysninger.
Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk varmt tøj, det
kan blive koldt ude på vandet om aftenen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fossiljagt.
Man. 23. til fre. 27. jul. 2018 kl. 13
Kom med Fur Museums geologer på Fossiljagt kl. 13.00
alle hverdage i uge 28-29-30. Kl. 13.00. Fossiljagt. Med
Fur Museum geologer. En rigtig sjov og anderledes
aktivitet for hele familien. Mødested: P-pladsen ved
Stendal Høje (Bette Jenses Hyw). Køb din billet i
museumsbutikken på Fur Museum eller betal kontant på
stedet. Varighed: 1½ time
Pris: 40,- kr. (Gratis for børn op til 8 år).
Sted: Fur Museum, Nederby 28, Fur.
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Natursafaritur med Traktorbus i Limfjorden.
Man. 23. til fre. 27. jul. 2018 Man-fre kl. 11 & Man-fre
kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk natursafari. Vi
kører ud midt i Limfjorden på den 2,4 km lange
dæmning ved Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen
har adgang. Guiden fortæller om livet under
vandoverfladen, møllerne og den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Du kan være med til at
fange krabber, rejer og små fisk til Jyllandsakvariet.
Praktiske informationer. Varighed: Ca. 1,5 time.
Påklædning: Tøj efter vejret. Selvom traktorbussen er
overdækket, kan det stadig være koldt. Det anbefales
derfor at tage vind- og vandtæt tøj på under turen.
Mødested: Thyborønvej 90A Rastepladsen ved de store
møller syd for Thyborøn. Pris: Voksen 85 kr. / barn 65
kr. Børn 0-2 år gratis. Prisen er inklusiv en forfriskning
undervejs. 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.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entré til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er
desværre ikke muligt at tage hunden med på
natursafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon 97 83 28 08, eller ved henvendelse i
receptionen
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.

Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere
og mere blæsende på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille
røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person
uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fjordrejesafari.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 15.30
På fjordrejesafari kan du komme ud i fjorden i et par
waders og selv fange rejer med rejegarn.
Gratis.
Sted: Handbjerg Marina, Handbjerg Marina 12, Vinderup.

Ravsafari - med ravgaranti.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5
- 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko
der egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Natursafari med Traktorbus.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
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er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt
tøj, da det både er køligere og mere blæsende på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte 15 minutter før
afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Prisen er
inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en
tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sæler og solnedgang.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske
oplysninger. Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk

varmt tøj, det kan blive koldt ude på vandet om aftenen.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid
ved båden 15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 25. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 25. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
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i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 25. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Ons. 25. jul. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 25. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og

svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere
og mere blæsende på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille
røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person
uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Ons. 25. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Natursafari i Husby.
Ons. 25. jul. 2018 kl. 13
Tag med på natursafari og oplev den særlige natur og det
rige dyreliv ved Vedersø Klit og Husby Klitplantage. Der er
ture for enhver smag — kom på svampetur eller fugletur i
skoven — hør om klitlandskabet og dyrelivet fra en
naturvejleder, eller oplev når de prægtige krondyr
kommer i brunst. Traktorbussen kører forskellige ruter
afhængig af årstiden. Praktiske oplysninger. Varighed: Ca
1,5-2 timer. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Hvis vi ser noget spændende, går vi ud af traktorbussen.
Mødested: Husby Kirke, Græmvej 1, 6990 Ulfborg. Det er
en fordel at medbringe kikkert
Pris: 95 kr/voksen, 85 kr/barn (3-12).
Sted: Husby Kirke, Græmvej 2, Husby, Ulfborg.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 25. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Gårdbesøg på Ørslevkloster Hovedgård.
Ons. 25. jul. 2018 kl. 14.30-16.30
På et gårdbesøg hos Ørslevkloster Hovedgård kommer du
helt tæt på dyrene og får mulighed for at klappe en
kalv, hest, hund eller kanin. På gårdbesøget kommer du
helt tæt på dyrene og får mulighed for at klappe en
kalv, hest, hund eller kanin. Se hvad koen skal spise for
at producere mælk og se den blive malket i
malkerobotten. Hop op i en traktor og forestil dig,
hvordan det er at dyrke de omkringliggende marker med
korn, græs og majs. Gårdbesøget er en oplevelse for
alle aldre, og giver mulighed for at få et indblik i det
moderne landbrug. Rundvisningerne er en del af
programmet for "Lokale Fortællinger" i
Limfjordsområdet. Se mere på www.limfjordsferie.com
Pris: 40.
Sted: Ørslevkloster Hovedgård, Hejlskovvej 14,
Ørslevkloster, Højslev.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 25. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og

svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere
og mere blæsende på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille
røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person
uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Ons. 25. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 25. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
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redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sæler og solnedgang.
Ons. 25. jul. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske
oplysninger. Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk
varmt tøj, det kan blive koldt ude på vandet om
aftenen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 26. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 26. jul. 2018 kl. 10.30 & 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Guidning hovedsageligt på tysk. Praktiske
informationer: Varighed: 1,5 - 2 timer. Påklædning:
Påklædning efter vejret og sko der egner sig til en
strandtur. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet,
hvorfra turen starter. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Kombibillet: Ved køb af en tur gives der 10% rabat
på entreen til JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 26. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 26. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
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hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt
tøj, da det både er køligere og mere blæsende på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte 15 minutter før
afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Prisen er
inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en
tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tor. 26. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 26. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved

den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Furs Vidundere med guide.
Tor. 26. jul. 2018 kl. 13.30
Guided kaffetur til rødsten med guide, hvor der serveres
eftermiddagskaffe. Jens Madsen fra Fur er guide på turen,
hvor du med ægte jysk humor får en spændende
formidling af vores helt særegne landskab. Der serveres
kaffe på turen (Ikke egnet for gangbesværede). Vi går
mod Gammelgård og følger naturstien langs sydsiden af
Oxedalen, forbi Emmelstenshus og vis Shelterpladsen.
Undervejs gøres kort ophold, hvor der fortælles om "Fur
fra Istid til Nutid på 9 min.". Ved Rødsten fortælles om
"Sagnene om Rødstensmanden mm". Derefter går vi til
Fiskedammene (forbi toiletter, hvor vi får kaffe, og der
fortælles om "Fiskedammene og landingspladsen her i
ældre tid". På stranden tilbage mod campingpladsen ser vi
Østklinten, Den Røde Sten, og ved Stolleklint ser vi resten
af Svensehulen, og hører om de forgæves forsøg på at
finde kul under Svenskekrigen 1809-1813. Ved gammelgård
følges vejen tilbage til campingpladsen. (Ved højvande
kan det være nødvendigt at benytte Emmelstensvej
tilbage). Varighed 2½-3 timer. Børn gratis. Tilmelding kun
ved at købe billetter her.:
http://www.furcamping.dk/billetter
Pris: 50 kr..
Sted: FUR Camping, Råkildevej 6, Anshede, Fur.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 26. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
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sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der
er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 26. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tor. 26. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.

Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 26. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sæler og solnedgang.
Tor. 26. jul. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske oplysninger.
Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk varmt tøj, det
kan blive koldt ude på vandet om aftenen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Salling i Oldtiden - fra istid til vikingetid.
Fre. 27. jul. 2018 kl. 10-15
Siden de første mennesker kom til Salling efter istiden for
10.000 år siden, og frem til vikingetidens bønder, har de
efterladt spor i landskabet. Kom med på guidet køretur til
nogle af stederne juni, juli og august (kørsel i egen bil).
Siden de første mennesker kom til Salling efter istiden for
10.000 år siden, og frem til vikingetidens bønder, har de
efterladt spor i landskabet. Vi besøger nogle af disse
lokaliteter. Kørsel i jeres egen bil. Fortællingen er en del
af programmet for "Lokale Fortællinger" i
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Limfjordsområdet. Se mere på www.limfjordsferie.com
Pris: 200.
Sted: Aktivitetscentret Ny Skivehus, Odgårdsvej 15 A,
Skive.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 27. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Beretningen om en af Limfjordens perler - Fur.
Fre. 27. jul. 2018 kl. 11-12
Sammen med Fur Museum får du beretningen om en af
Limfjordens perler - Fur. Fur Museum er beretningen om
en af Limfjordens perler - Fur. Øens museum rummer en
enestående samling af 55 millioner år gamle fossiler fra
moleret på Fur og historien om livet gennem tiderne på
dette smukke sted. Fortællingen er en del af
programmet for "Lokale Fortællinger" i
Limfjordsområdet. Børn t.o.m. 17 år gratis adgang. Se
mere på www.limfjordsferie.com
Pris: 65.
Sted: Fur Museum, Nederby 28, Fur.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 27. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og

svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere
og mere blæsende på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille
røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person
uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 27. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 27. jul. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
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Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Fre. 27. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 27. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 27. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 27. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Natursafari med Traktorbus.
Fre. 27. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.

Fjordsafari med østers.
Fre. 27. jul. 2018 kl. 19
Tag med JyllandsAkvariets formidlingsbåd på opdagelse,
og nyd den helt fantastiske udsigt over vigen og
indsejlingen til Lemvig. Turen går fra vigen og videre mod
vest langs kysten i Nissum Bredning ved Gjellerodde og
retur til Lemvig Havn. JyllandsAkvariets guide fortæller
undervejs og fortsætter sejlturen ud til Fjordhaverne. Her
fortælles om østersopdrættet, livet som østers og imens
er vil være smagsprøver på friske Limfjordsøsters og et
glas Mousserende vin/champagne. Er vi heldige, spotter vi
måske en sjov fugl eller en fræk sæl undervejs på turen.
Kom gerne i god tid så vi er klar til afgang kl. 19.00. Husk
godt med varmt tøj, alt efter vejret. Det kan blive køligt
på fjorden selv om solen skimmer fra en skyfri himmel.
Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 2 timer. Påklædning:
Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere
ude på vandet, end det er på land. Mødested: Lemvig
Havn ved Mathildes Kaj, Havnen 44C, 7620 Lemvig.
Mødetid: 15 min før afgang. Pris: voksne 195 kr. Børn 125
kr. Turen anbefales ikke til børn under 2 år. Hunde: Der
kan ikke medbringes hunde på denne tur
Pris: voksne 195 kr, børn 125 kr.
Sted: Mathilde Plads, Havnen 44, Lemvig.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 27. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari i båd.
Lør. 28. jul. 2018
Juli og august. Alle dage kl 10:00 - 12:00 -14:00 - 16:00.
Book pladser på www.jyllandsakvariet.dk. Tag med på
sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Praktiske oplysninger:
Varighed: Ca. 1-1,5 time. Påklædning: Vand og / eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5 C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
adgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på denne
tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets nye
dog-lounge. Pladsreservation nødvendig på 97832808. Pris:
195,- kr pr. person uanset alder incl. lån af svømmevest.
Kombibillet: Få 10% rabat på entréen til JyllandsAkvariet
ved samtidig køb af en tur. Billetter: Find den ønskede tur
i vores turkalender, klik på " Læs mere ", hvor " Køb billet
"- knappen findes under teksten. Juli og august: Mandag til
fredag - hver dag kl. 10:30. Alle dage ( mandage til
søndage ) kl 12:00, 13:30 og 16:00
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
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Fjordsafari med frokost.
Lør. 28. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med JyllandsAkvariets formidlingsbåd på opdagelse,
og nyd den helt fantastiske udsigt over vigen og
indsejlingen til Lemvig. Turen går fra vigen og videre
mod vest langs kysten i Nissum Bredning ved
Gjellerodde og retur til Lemvig Havn. JyllandsAkvariets
guide fortæller undervejs og fortsætter sejlturen ud til
Fjordhaverne. Her fortælles om østersopdrættet, livet i
fjorden og landskabet. Der vil blive serveret en lækker
frokost ombord incl drikkevarer. Er vi heldige, spotter vi
måske en sjov fugl eller en fræk sæl undervejs på
turen. Kom gerne i god tid så vi er klar til afgang kl.
11.30. Husk godt med varmt tøj, alt efter vejret. Det
kan blive køligt på fjorden selv om solen skimmer fra en
skyfri himmel. Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 2
timer. Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj
anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Mødested: Lemvig Havn ved Mathildes Kaj.
Pris: voksne 245 kr. Børn 3-12 år 150 kr. Turen anbefales
ikke til børn under 2 år. Hunde: Der kan ikke
medbringes hunde på denne tur
Pris: voksne 245 kr, børn 150 kr.
Sted: Mathilde Plads, Havnen 44, Lemvig.
Fjordsafari med frokost.
Lør. 28. jul. 2018 kl. 11.30
Fjordsafari med frokost. Tag med JyllandsAkvariets
formidlingsbåd på opdagelse, og nyd den helt
fantastiske udsigt over vigen og indsejlingen til Lemvig.
Turen går fra vigen og videre mod vest langs kysten i
Nissum Bredning ved Gjellerodde og retur til Lemvig
Havn. JyllandsAkvariets guide fortæller undervejs og
fortsætter sejlturen ud til Fjordhaverne. Her fortælles
om østersopdrættet, livet i fjorden og landskabet. Der
vil blive serveret en lækker frokost ombord incl
drikkevarer. Er vi heldige, spotter vi måske en sjov fugl
eller en fræk sæl undervejs på turen. Kom gerne i god
tid så vi er klar til afgang kl. 11.30. Husk godt med
varmt tøj, alt efter vejret. Det kan blive køligt på
fjorden selv om solen skimmer fra en skyfri himmel.
Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 2 timer.
Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land.
Mødested: Lemvig Havn ved Mathildes Kaj. Pris: voksne
245 kr. Børn 3-12 år 150 kr. Turen anbefales ikke til
børn under 2 år. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde
på denne tur. book nu www.jyllandsakvariet.dk
Pris: 245 kr.
Sted: Havnen 44C, Havnen 44C, Mathildes Kaj, Lemvig.
Fjordsafari med kaffe og hjemmebag.
Lør. 28. jul. 2018 kl. 14
Tag med JyllandsAkvariets formidlingsbåd på opdagelse,
og nyd den helt fantastiske udsigt over vigen og
indsejlingen til Lemvig. Turen går fra vigen og videre
mod vest langs kysten i Nissum Bredning ved
Gjellerodde og retur til Lemvig Havn. JyllandsAkvariets
guide fortæller undervejs og fortsætter sejlturen ud til
Fjordhaverne. Her fortælles om østersopdrættet, livet i

fjorden og landskabet. Der vil blive serveret kaffe og
hjemmebag. Er vi heldige, spotter vi måske en sjov fugl
eller en fræk sæl undervejs på turen. Kom gerne i god tid
så vi er klar til afgang kl. 14.00. Husk godt med varmt tøj,
alt efter vejret. Det kan blive køligt på fjorden selv om
solen skimmer fra en skyfri himmel. Praktiske oplysninger.
Varighed: ca. 2 timer. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Mødested: Lemvig Havn ved Mathildes Kaj,
Havnen 44, 7620 Lemvig. Pris: voksne 225 kr. Børn 3-12 år
125 kr. Turen anbefales ikke til børn under 2 år. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur
Pris: voksne 225 kr, børn 125 kr.
Sted: Mathilde Plads, Havnen 44, Lemvig.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 29. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 29. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
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den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 29. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Solnedgangstur med snapsesmagning fra Furs
Knudeklint.
Søn. 29. jul. 2018 kl. 21
Guided solnedgangstur til toppen af Knudeklint, samt
smagning af forskellige snapse og bitter fra Fur Bryghus.
Nyd den flotte solnedgang fra toppen af Knudeklinten, der
kandiderer som naturverdensarv. Jens Madsen fra Fur er
guide på turen, og fra én af de nye diatoméer nyder vi
udsigten mod Mors, Thy og Østerild, mens vi smager på 3
forskellige Fur snaps og halvbitter - inden solen sænker sig
i horisonten. Nyd stilheden og skovens lyde under den
lysende stjernehimmel på vejen tilbage. Fælles start fra
FUR Camping 45 minutter før solnedgang. Husk godt
fodtøj og lommelygte til hjemturen. Gåturen varer ca. ½
time hver vej (ikke egnet for gangbesværede). Børn er
gratis, hvor der bydes på smagsprøver af Hancock
Sportscola. Tilmelding kun ved at købe billetter her.:
http://www.furcamping.dk/billetter
Pris: 75 kr.
Sted: FUR Camping, Råkildevej 6, Anshede, Fur.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 29. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 30. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
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Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 30. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Man. 30. jul. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Man. 30. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking

nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 30. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 30. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
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redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 30. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Man. 30. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du

køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 30. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sæler og solnedgang.
Man. 30. jul. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske oplysninger.
Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk varmt tøj, det
kan blive koldt ude på vandet om aftenen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafaritur med Traktorbus i Limfjorden.
Man. 30. jul. til fre. 3. aug. 2018 Man-fre kl. 11 & Man-fre
kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk natursafari. Vi
kører ud midt i Limfjorden på den 2,4 km lange dæmning
ved Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
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kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Praktiske informationer. Varighed: Ca.
1,5 time. Påklædning: Tøj efter vejret. Selvom
traktorbussen er overdækket, kan det stadig være
koldt. Det anbefales derfor at tage vind- og vandtæt tøj
på under turen. Mødested: Thyborønvej 90A
Rastepladsen ved de store møller syd for Thyborøn. Pris:
Voksen 85 kr. / barn 65 kr. Børn 0-2 år gratis. Prisen er
inklusiv en forfriskning undervejs. 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.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entré til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er
desværre ikke muligt at tage hunden med på
natursafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon 97 83 28 08, eller ved henvendelse i
receptionen
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 31. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 31. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode

chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i turkalenderen på
vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet:
Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig
køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at
tage hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen
på forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 31. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tir. 31. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
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sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time.
Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested:
Rastepladsen ved møllerne lige syd for Thyborøn.
Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65 kr/barn. incl.
en forfriskning undervejs. Når du køber en tur, får du
rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du køber dem
samtidig. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 31. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tir. 31. jul. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5
- 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko
der egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under

3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af en
tur gives der 10% rabat på entreen til JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 31. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 31. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
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Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tir. 31. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 31. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sæler og solnedgang.
Tir. 31. jul. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske oplysninger.
Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk varmt tøj, det
kan blive koldt ude på vandet om aftenen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 1. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 1. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
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både er køligere og mere blæsende på vandet, end det
er på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn Ved den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris:
195 kr. pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 1. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Ons. 1. aug. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 1. aug. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari i Husby.
Ons. 1. aug. 2018 kl. 13
Tag med på natursafari og oplev den særlige natur og det
rige dyreliv ved Vedersø Klit og Husby Klitplantage. Der er
ture for enhver smag — kom på svampetur eller fugletur i
skoven — hør om klitlandskabet og dyrelivet fra en
naturvejleder, eller oplev når de prægtige krondyr
kommer i brunst. Traktorbussen kører forskellige ruter
afhængig af årstiden. Praktiske oplysninger. Varighed: Ca
1,5-2 timer. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Hvis vi ser noget spændende, går vi ud af traktorbussen.
Mødested: Husby Kirke, Græmvej 1, 6990 Ulfborg. Det er
en fordel at medbringe kikkert
Pris: 95 kr/voksen, 85 kr/barn (3-12).
Sted: Husby Kirke, Græmvej 2, Husby, Ulfborg.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 1. aug. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
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på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sæler og solnedgang.
Ons. 1. aug. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske
oplysninger. Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk
varmt tøj, det kan blive koldt ude på vandet om
aftenen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Ons. 1. til fre. 3. aug. 2018 hver dag kl. 13 & 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 1. til fre. 3. aug. 2018 hver dag kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 1. til fre. 3. aug. 2018 hver dag kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 2. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 2. aug. 2018 kl. 10.30 & 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Guidning hovedsageligt på tysk.
Praktiske informationer: Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der egner
sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 2. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er

ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i turkalenderen på
vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet:
Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig
køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at
tage hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen
på forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 2. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 2. aug. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
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hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt
tøj, da det både er køligere og mere blæsende på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte 15 minutter før
afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Prisen er
inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en
tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 2. aug. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sæler og solnedgang.
Tor. 2. aug. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske
oplysninger. Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk
varmt tøj, det kan blive koldt ude på vandet om

aftenen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Gårdbesøg på Ørslevkloster Hovedgård.
Fre. 3. aug. 2018 kl. 10-12
På et gårdbesøg hos Ørslevkloster Hovedgård kommer du
helt tæt på dyrene og får mulighed for at klappe en kalv,
hest, hund eller kanin. På gårdbesøget kommer du helt
tæt på dyrene og får mulighed for at klappe en kalv, hest,
hund eller kanin. Se hvad koen skal spise for at producere
mælk og se den blive malket i malkerobotten. Hop op i en
traktor og forestil dig, hvordan det er at dyrke de
omkringliggende marker med korn, græs og majs.
Gårdbesøget er en oplevelse for alle aldre, og giver
mulighed for at få et indblik i det moderne landbrug.
Rundvisningerne er en del af programmet for "Lokale
Fortællinger" i Limfjordsområdet. Se mere på
www.limfjordsferie.com
Pris: 40.
Sted: Ørslevkloster Hovedgård, Hejlskovvej 14,
Ørslevkloster, Højslev.
Salling i Oldtiden - fra istid til vikingetid.
Fre. 3. aug. 2018 kl. 10-15
Siden de første mennesker kom til Salling efter istiden for
10.000 år siden, og frem til vikingetidens bønder, har de
efterladt spor i landskabet. Kom med på guidet køretur til
nogle af stederne juni, juli og august (kørsel i egen bil).
Siden de første mennesker kom til Salling efter istiden for
10.000 år siden, og frem til vikingetidens bønder, har de
efterladt spor i landskabet. Vi besøger nogle af disse
lokaliteter. Kørsel i jeres egen bil. Fortællingen er en del
af programmet for "Lokale Fortællinger" i
Limfjordsområdet. Se mere på www.limfjordsferie.com
Pris: 200.
Sted: Aktivitetscentret Ny Skivehus, Odgårdsvej 15 A,
Skive.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 3. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
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Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der
er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Beretningen om en af Limfjordens perler - Fur.
Fre. 3. aug. 2018 kl. 11-12
Sammen med Fur Museum får du beretningen om en af
Limfjordens perler - Fur. Fur Museum er beretningen om
en af Limfjordens perler - Fur. Øens museum rummer en
enestående samling af 55 millioner år gamle fossiler fra
moleret på Fur og historien om livet gennem tiderne på
dette smukke sted. Fortællingen er en del af
programmet for "Lokale Fortællinger" i
Limfjordsområdet. Børn t.o.m. 17 år gratis adgang. Se
mere på www.limfjordsferie.com
Pris: 65.
Sted: Fur Museum, Nederby 28, Fur.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 3. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 3. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode

chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i turkalenderen på
vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet:
Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig
køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at
tage hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen
på forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 3. aug. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 3. aug. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
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et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 3. aug. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fjordsafari med østers.
Fre. 3. aug. 2018 kl. 19
Tag med JyllandsAkvariets formidlingsbåd på opdagelse,
og nyd den helt fantastiske udsigt over vigen og
indsejlingen til Lemvig. Turen går fra vigen og videre
mod vest langs kysten i Nissum Bredning ved
Gjellerodde og retur til Lemvig Havn. JyllandsAkvariets
guide fortæller undervejs og fortsætter sejlturen ud til
Fjordhaverne. Her fortælles om østersopdrættet, livet
som østers og imens er vil være smagsprøver på friske
Limfjordsøsters og et glas Mousserende vin/champagne.
Er vi heldige, spotter vi måske en sjov fugl eller en fræk
sæl undervejs på turen. Kom gerne i god tid så vi er klar
til afgang kl. 19.00. Husk godt med varmt tøj, alt efter
vejret. Det kan blive køligt på fjorden selv om solen
skimmer fra en skyfri himmel. Praktiske oplysninger.
Varighed: ca. 2 timer. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Lemvig Havn ved
Mathildes Kaj, Havnen 44C, 7620 Lemvig. Mødetid: 15
min før afgang. Pris: voksne 195 kr. Børn 125 kr. Turen
anbefales ikke til børn under 2 år. Hunde: Der kan ikke
medbringes hunde på denne tur
Pris: voksne 195 kr, børn 125 kr.

Sted: Mathilde Plads, Havnen 44, Lemvig.
Fjordsafari med frokost.
Lør. 4. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med JyllandsAkvariets formidlingsbåd på opdagelse,
og nyd den helt fantastiske udsigt over vigen og
indsejlingen til Lemvig. Turen går fra vigen og videre mod
vest langs kysten i Nissum Bredning ved Gjellerodde og
retur til Lemvig Havn. JyllandsAkvariets guide fortæller
undervejs og fortsætter sejlturen ud til Fjordhaverne. Her
fortælles om østersopdrættet, livet i fjorden og
landskabet. Der vil blive serveret en lækker frokost
ombord incl drikkevarer. Er vi heldige, spotter vi måske en
sjov fugl eller en fræk sæl undervejs på turen. Kom gerne
i god tid så vi er klar til afgang kl. 11.30. Husk godt med
varmt tøj, alt efter vejret. Det kan blive køligt på fjorden
selv om solen skimmer fra en skyfri himmel. Praktiske
oplysninger. Varighed: ca. 2 timer. Påklædning: Vand
og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude
på vandet, end det er på land. Mødested: Lemvig Havn
ved Mathildes Kaj. Pris: voksne 245 kr. Børn 3-12 år 150
kr. Turen anbefales ikke til børn under 2 år. Hunde: Der
kan ikke medbringes hunde på denne tur
Pris: voksne 245 kr, børn 150 kr.
Sted: Mathilde Plads, Havnen 44, Lemvig.
Fjordsafari med frokost.
Lør. 4. aug. 2018 kl. 11.30
Fjordsafari med frokost. Tag med JyllandsAkvariets
formidlingsbåd på opdagelse, og nyd den helt fantastiske
udsigt over vigen og indsejlingen til Lemvig. Turen går fra
vigen og videre mod vest langs kysten i Nissum Bredning
ved Gjellerodde og retur til Lemvig Havn.
JyllandsAkvariets guide fortæller undervejs og fortsætter
sejlturen ud til Fjordhaverne. Her fortælles om
østersopdrættet, livet i fjorden og landskabet. Der vil
blive serveret en lækker frokost ombord incl drikkevarer.
Er vi heldige, spotter vi måske en sjov fugl eller en fræk
sæl undervejs på turen. Kom gerne i god tid så vi er klar
til afgang kl. 11.30. Husk godt med varmt tøj, alt efter
vejret. Det kan blive køligt på fjorden selv om solen
skimmer fra en skyfri himmel. Praktiske oplysninger.
Varighed: ca. 2 timer. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Mødested: Lemvig Havn ved Mathildes Kaj.
Pris: voksne 245 kr. Børn 3-12 år 150 kr. Turen anbefales
ikke til børn under 2 år. Hunde: Der kan ikke medbringes
hunde på denne tur. book nu www.jyllandsakvariet.dk
Pris: 245 kr.
Sted: Havnen 44C, Havnen 44C, Mathildes Kaj, Lemvig.
Fjordsafari med kaffe og hjemmebag.
Lør. 4. aug. 2018 kl. 14
Tag med JyllandsAkvariets formidlingsbåd på opdagelse,
og nyd den helt fantastiske udsigt over vigen og
indsejlingen til Lemvig. Turen går fra vigen og videre mod
vest langs kysten i Nissum Bredning ved Gjellerodde og
retur til Lemvig Havn. JyllandsAkvariets guide fortæller
undervejs og fortsætter sejlturen ud til Fjordhaverne. Her
fortælles om østersopdrættet, livet i fjorden og
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landskabet. Der vil blive serveret kaffe og hjemmebag.
Er vi heldige, spotter vi måske en sjov fugl eller en fræk
sæl undervejs på turen. Kom gerne i god tid så vi er klar
til afgang kl. 14.00. Husk godt med varmt tøj, alt efter
vejret. Det kan blive køligt på fjorden selv om solen
skimmer fra en skyfri himmel. Praktiske oplysninger.
Varighed: ca. 2 timer. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Lemvig Havn ved
Mathildes Kaj, Havnen 44, 7620 Lemvig. Pris: voksne 225
kr. Børn 3-12 år 125 kr. Turen anbefales ikke til børn
under 2 år. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur
Pris: voksne 225 kr, børn 125 kr.
Sted: Mathilde Plads, Havnen 44, Lemvig.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 5. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 5. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1

time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille
røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person
uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 5. aug. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 6. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
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den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 6. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Fodring - giv en hånd med.
Man. 6. aug. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 6. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 6. aug. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 6. aug. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sæler og solnedgang.
Man. 6. aug. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske
oplysninger. Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk
varmt tøj, det kan blive koldt ude på vandet om
aftenen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Man. 6. til fre. 10. aug. 2018 hver dag kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores

hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Natursafari med Traktorbus.
Man. 6. til fre. 10. aug. 2018 hver dag kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 6. til fre. 10. aug. 2018 hver dag kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
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forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 6. til fre. 10. aug. 2018 hver dag kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafaritur med Traktorbus i Limfjorden.
Man. 6. til fre. 10. aug. 2018 Man-fre kl. 11 & Man-fre
kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk natursafari. Vi
kører ud midt i Limfjorden på den 2,4 km lange
dæmning ved Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen
har adgang. Guiden fortæller om livet under
vandoverfladen, møllerne og den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Du kan være med til at
fange krabber, rejer og små fisk til Jyllandsakvariet.
Praktiske informationer. Varighed: Ca. 1,5 time.
Påklædning: Tøj efter vejret. Selvom traktorbussen er
overdækket, kan det stadig være koldt. Det anbefales
derfor at tage vind- og vandtæt tøj på under turen.
Mødested: Thyborønvej 90A Rastepladsen ved de store
møller syd for Thyborøn. Pris: Voksen 85 kr. / barn 65
kr. Børn 0-2 år gratis. Prisen er inklusiv en forfriskning
undervejs. 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.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entré til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er
desværre ikke muligt at tage hunden med på
natursafari. Du kan derfor få hunden passet i

Jyllandsakvariets dog-lounge imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon 97 83 28 08, eller ved henvendelse i
receptionen
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 7. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 7. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
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forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 7. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Kom med på skovtur i din sommerferie.
Tir. 7. aug. 2018 kl. 13
Kom, skal vi bruge et par timer sammen? Vi skal se på
nogle af skovens hemmeligheder. Vi ser om vi kan finde
hvor de vilde dyr bor. Vi bruger også tid på at finde liv
ved vandhullet. Vil du med, så er du velkommen.
Turleder: Skovarbejder Bøje Sørensen. Mødested:
Skovlund Naturskole, Nybovej 28, 7500 Holstebro. Tid:
Kl. 13 - 15. Tlf: 4042 0491. Mail:
boje.sorensen@holstebro.dk. Turlængde: ca. 2 km.
Målgruppe: Turen er egnet for alle som kan bevæge sig
frit. Medbring: Støvler
Gratis.
Sted: Skovlund Naturskole, Nybovej 28, Holstebro.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 7. aug. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller

ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere
og mere blæsende på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille
røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person
uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tir. 7. aug. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der
egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3
år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af en tur
gives der 10% rabat på entreen til JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 7. aug. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
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Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der
er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sæler og solnedgang.
Tir. 7. aug. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske
oplysninger. Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk
varmt tøj, det kan blive koldt ude på vandet om
aftenen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 8. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 8. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På

turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode chancer
for, at man møde Danmarks største rovdyr - den store
gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er ham,
der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke de
besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer ofte
ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på dem.
Tilmelding nødvendig: Køb billet i turkalenderen på vores
hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og
vindtæt tøj, da det både er køligere og mere blæsende på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte 15 minutter før
afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Prisen er
inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på
entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage hunden
med på sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 8. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Ons. 8. aug. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
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13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Husby Natursafari.
Ons. 8. aug. 2018 kl. 13
Hugorme, rådyr og vild natur. Tag med på natursafari og
oplev den særlige natur og det rige dyreliv ved Vedersø
Klit og Husby Klitplantage. Der er ture for enhver smag
kom på svampetur eller fugletur i skoven hør om
klitlandskabet og dyrelivet fra en naturvejleder, eller
oplev når de prægtige krondyr kommer i brunst.
Traktorbussen kører forskellige ruter afhængig af
årstiden. Billetter: Find den ønskede tur i vores
turkalender, klik på Læs mere, hvor Køb billet-knappen
findes under teksten. Book her. Praktiske oplysninger:
Varighed: Ca 1,5-2 timer. Påklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr. Hvis vi ser noget spændende, går vi ud af
traktorbussen. Mødested: Husby Kirke, Græmvej 1, 6990
Ulfborg. Det er en fordel at medbringe kikkert. Pris: 95
kr/voksen, 85 kr/barn. Børn under 3 år gratis
Sted: Husby Kirke, Græmvej 2, Husby, Ulfborg.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 8. aug. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Natursafari i Husby.
Ons. 8. aug. 2018 kl. 13
Tag med på natursafari og oplev den særlige natur og det
rige dyreliv ved Vedersø Klit og Husby Klitplantage. Der er
ture for enhver smag — kom på svampetur eller fugletur i
skoven — hør om klitlandskabet og dyrelivet fra en
naturvejleder, eller oplev når de prægtige krondyr
kommer i brunst. Traktorbussen kører forskellige ruter
afhængig af årstiden. Praktiske oplysninger. Varighed: Ca
1,5-2 timer. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Hvis vi ser noget spændende, går vi ud af traktorbussen.
Mødested: Husby Kirke, Græmvej 1, 6990 Ulfborg. Det er
en fordel at medbringe kikkert
Pris: 95 kr/voksen, 85 kr/barn (3-12).
Sted: Husby Kirke, Græmvej 2, Husby, Ulfborg.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 8. aug. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sæler og solnedgang.
Ons. 8. aug. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske oplysninger.
Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk varmt tøj, det
kan blive koldt ude på vandet om aftenen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
15 min. før afgang
Pris: 395.
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Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 9. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 9. aug. 2018 kl. 10.30 & 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Guidning hovedsageligt på tysk.
Praktiske informationer: Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der egner
sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 9. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode

chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i turkalenderen på
vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet:
Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig
køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at
tage hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen
på forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 9. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 9. aug. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
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han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden.
Sæler er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at
se hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding
nødvendig: Køb billet i turkalenderen på vores
hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vandog vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Bag pandekager i museumsskoven.
Tor. 9. aug. 2018 kl. 13.30-15
-Tag mor - far - bedstemor - bedstefar med. Inden vi går
til bålpladsen mødes vi i Niels Kjeldsen-salen og snakker
om skovens vilde planter. I museumsskoven samler vi
planter, som vi smager på, snakker om. Til sidst bliver
det til grønt i vores pandekager. Vær med til en
hyggelig og aktiv dag i naturen! Tid: den 9. august kl.
13.30-15.00. Husk påklædning efter vejret. En god idé
med at par handsker og en kurv at samle i. Pris: alm.
entre. Børn gratis
Pris: Pris - alm. entré: børn: gratis, voksne: 40 kr.,
pens./stud: 30 kr..
Sted: Give-Egnens Museum, Donneruplundvej 2, Give.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 9. aug. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.

Da der er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen
på forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sæler og solnedgang.
Tor. 9. aug. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske oplysninger.
Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk varmt tøj, det
kan blive koldt ude på vandet om aftenen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 10. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Beretningen om en af Limfjordens perler - Fur.
Fre. 10. aug. 2018 kl. 11-12
Sammen med Fur Museum får du beretningen om en af
Limfjordens perler - Fur. Fur Museum er beretningen om
en af Limfjordens perler - Fur. Øens museum rummer en
enestående samling af 55 millioner år gamle fossiler fra
moleret på Fur og historien om livet gennem tiderne på
dette smukke sted. Fortællingen er en del af programmet
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for "Lokale Fortællinger" i Limfjordsområdet. Børn
t.o.m. 17 år gratis adgang. Se mere på
www.limfjordsferie.com
Pris: 65.
Sted: Fur Museum, Nederby 28, Fur.

Da der er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen
på forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 10. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Fodring - giv en hånd med.
Fre. 10. aug. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 10. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 10. aug. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 10. aug. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
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er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt
tøj, da det både er køligere og mere blæsende på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte 15 minutter før
afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Prisen er
inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en
tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fjordsafari med østers.
Fre. 10. aug. 2018 kl. 19
Tag med JyllandsAkvariets formidlingsbåd på opdagelse,
og nyd den helt fantastiske udsigt over vigen og
indsejlingen til Lemvig. Turen går fra vigen og videre
mod vest langs kysten i Nissum Bredning ved
Gjellerodde og retur til Lemvig Havn. JyllandsAkvariets
guide fortæller undervejs og fortsætter sejlturen ud til
Fjordhaverne. Her fortælles om østersopdrættet, livet
som østers og imens er vil være smagsprøver på friske
Limfjordsøsters og et glas Mousserende vin/champagne.
Er vi heldige, spotter vi måske en sjov fugl eller en fræk
sæl undervejs på turen. Kom gerne i god tid så vi er klar
til afgang kl. 19.00. Husk godt med varmt tøj, alt efter
vejret. Det kan blive køligt på fjorden selv om solen
skimmer fra en skyfri himmel. Praktiske oplysninger.
Varighed: ca. 2 timer. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Lemvig Havn ved
Mathildes Kaj, Havnen 44C, 7620 Lemvig. Mødetid: 15
min før afgang. Pris: voksne 195 kr. Børn 125 kr. Turen
anbefales ikke til børn under 2 år. Hunde: Der kan ikke
medbringes hunde på denne tur
Pris: voksne 195 kr, børn 125 kr.
Sted: Mathilde Plads, Havnen 44, Lemvig.
Sælsafari i båd.
Lør. 11. aug. 2018
Juli og august. Alle dage kl 10:00 - 12:00 -14:00 - 16:00.
Book pladser på www.jyllandsakvariet.dk. Tag med på
sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne
og tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to
arter af sæler, og der er gode chancer for, at man
møder Danmarks største rovdyr - den store gråsæl.
Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er ham, der
hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke de
besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca. 1-1,5 time.

Påklædning: Vand og / eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5 C, 7680 Thyborøn. Vigtigt:
Mødetid ved båden 15 min. før adgang. Hunde: Der kan
ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden passet
imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge. Pladsreservation
nødvendig på 97832808. Pris: 195,- kr pr. person uanset
alder incl. lån af svømmevest. Kombibillet: Få 10% rabat
på entréen til JyllandsAkvariet ved samtidig køb af en tur.
Billetter: Find den ønskede tur i vores turkalender, klik på
" Læs mere ", hvor " Køb billet "- knappen findes under
teksten. Juli og august: Mandag til fredag - hver dag kl.
10:30. Alle dage ( mandage til søndage ) kl 12:00, 13:30
og 16:00
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Salling i Oldtiden - fra istid til vikingetid.
Lør. 11. aug. 2018 kl. 10-15
Siden de første mennesker kom til Salling efter istiden for
10.000 år siden, og frem til vikingetidens bønder, har de
efterladt spor i landskabet. Kom med på guidet køretur til
nogle af stederne juni, juli og august (kørsel i egen bil).
Siden de første mennesker kom til Salling efter istiden for
10.000 år siden, og frem til vikingetidens bønder, har de
efterladt spor i landskabet. Vi besøger nogle af disse
lokaliteter. Kørsel i jeres egen bil. Fortællingen er en del
af programmet for "Lokale Fortællinger" i
Limfjordsområdet. Se mere på www.limfjordsferie.com
Pris: 200.
Sted: Aktivitetscentret Ny Skivehus, Odgårdsvej 15 A,
Skive.
Fjordsafari med frokost.
Lør. 11. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med JyllandsAkvariets formidlingsbåd på opdagelse,
og nyd den helt fantastiske udsigt over vigen og
indsejlingen til Lemvig. Turen går fra vigen og videre mod
vest langs kysten i Nissum Bredning ved Gjellerodde og
retur til Lemvig Havn. JyllandsAkvariets guide fortæller
undervejs og fortsætter sejlturen ud til Fjordhaverne. Her
fortælles om østersopdrættet, livet i fjorden og
landskabet. Der vil blive serveret en lækker frokost
ombord incl drikkevarer. Er vi heldige, spotter vi måske en
sjov fugl eller en fræk sæl undervejs på turen. Kom gerne
i god tid så vi er klar til afgang kl. 11.30. Husk godt med
varmt tøj, alt efter vejret. Det kan blive køligt på fjorden
selv om solen skimmer fra en skyfri himmel. Praktiske
oplysninger. Varighed: ca. 2 timer. Påklædning: Vand
og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude
på vandet, end det er på land. Mødested: Lemvig Havn
ved Mathildes Kaj. Pris: voksne 245 kr. Børn 3-12 år 150
kr. Turen anbefales ikke til børn under 2 år. Hunde: Der
kan ikke medbringes hunde på denne tur
Pris: voksne 245 kr, børn 150 kr.
Sted: Mathilde Plads, Havnen 44, Lemvig.
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Fjordsafari med frokost.
Lør. 11. aug. 2018 kl. 11.30
Fjordsafari med frokost. Tag med JyllandsAkvariets
formidlingsbåd på opdagelse, og nyd den helt
fantastiske udsigt over vigen og indsejlingen til Lemvig.
Turen går fra vigen og videre mod vest langs kysten i
Nissum Bredning ved Gjellerodde og retur til Lemvig
Havn. JyllandsAkvariets guide fortæller undervejs og
fortsætter sejlturen ud til Fjordhaverne. Her fortælles
om østersopdrættet, livet i fjorden og landskabet. Der
vil blive serveret en lækker frokost ombord incl
drikkevarer. Er vi heldige, spotter vi måske en sjov fugl
eller en fræk sæl undervejs på turen. Kom gerne i god
tid så vi er klar til afgang kl. 11.30. Husk godt med
varmt tøj, alt efter vejret. Det kan blive køligt på
fjorden selv om solen skimmer fra en skyfri himmel.
Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 2 timer.
Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land.
Mødested: Lemvig Havn ved Mathildes Kaj. Pris: voksne
245 kr. Børn 3-12 år 150 kr. Turen anbefales ikke til
børn under 2 år. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde
på denne tur. book nu www.jyllandsakvariet.dk
Pris: 245 kr.
Sted: Havnen 44C, Havnen 44C, Mathildes Kaj, Lemvig.
Fjordsafari med kaffe og hjemmebag.
Lør. 11. aug. 2018 kl. 14
Tag med JyllandsAkvariets formidlingsbåd på opdagelse,
og nyd den helt fantastiske udsigt over vigen og
indsejlingen til Lemvig. Turen går fra vigen og videre
mod vest langs kysten i Nissum Bredning ved
Gjellerodde og retur til Lemvig Havn. JyllandsAkvariets
guide fortæller undervejs og fortsætter sejlturen ud til
Fjordhaverne. Her fortælles om østersopdrættet, livet i
fjorden og landskabet. Der vil blive serveret kaffe og
hjemmebag. Er vi heldige, spotter vi måske en sjov fugl
eller en fræk sæl undervejs på turen. Kom gerne i god
tid så vi er klar til afgang kl. 14.00. Husk godt med
varmt tøj, alt efter vejret. Det kan blive køligt på
fjorden selv om solen skimmer fra en skyfri himmel.
Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 2 timer.
Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land.
Mødested: Lemvig Havn ved Mathildes Kaj, Havnen 44,
7620 Lemvig. Pris: voksne 225 kr. Børn 3-12 år 125 kr.
Turen anbefales ikke til børn under 2 år. Hunde: Der kan
ikke medbringes hunde på denne tur
Pris: voksne 225 kr, børn 125 kr.
Sted: Mathilde Plads, Havnen 44, Lemvig.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 12. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er

ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i turkalenderen på
vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet:
Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig
køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at
tage hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen
på forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 12. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 12. aug. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
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hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt
tøj, da det både er køligere og mere blæsende på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte 15 minutter før
afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Prisen er
inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en
tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 13. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 13. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der

kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere
og mere blæsende på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille
røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person
uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 13. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Man. 13. aug. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 13. aug. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 13. aug. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sæler og solnedgang.
Man. 13. aug. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske oplysninger.
Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk varmt tøj, det
kan blive koldt ude på vandet om aftenen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Man. 13. til fre. 17. aug. 2018 hver dag kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 13. til fre. 17. aug. 2018 hver dag kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
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Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller
ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Natursafari med Traktorbus.
Man. 13. til fre. 17. aug. 2018 hver dag kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.

Natursafaritur med Traktorbus i Limfjorden.
Man. 13. til fre. 17. aug. 2018 Man-fre kl. 11 & Man-fre kl.
13
Tag med traktorbussen på en fantastisk natursafari. Vi
kører ud midt i Limfjorden på den 2,4 km lange dæmning
ved Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Praktiske informationer. Varighed: Ca.
1,5 time. Påklædning: Tøj efter vejret. Selvom
traktorbussen er overdækket, kan det stadig være koldt.
Det anbefales derfor at tage vind- og vandtæt tøj på
under turen. Mødested: Thyborønvej 90A Rastepladsen
ved de store møller syd for Thyborøn. Pris: Voksen 85 kr. /
barn 65 kr. Børn 0-2 år gratis. Prisen er inklusiv en
forfriskning undervejs. 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.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entré til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på natursafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 13. til fre. 17. aug. 2018 hver dag kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 14. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
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i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 14. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 14. aug. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 14. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,

Ravsafari - med ravgaranti.
Tir. 14. aug. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der
egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3
år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af en tur
gives der 10% rabat på entreen til JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 14. aug. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan

i samarbejde med

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

Naturoplevelser
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude,
og han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden.
Sæler er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at
se hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding
nødvendig: Køb billet i turkalenderen på vores
hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vandog vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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