Naturoplevelser
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 21. feb. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Weekendtur: Hytte og Vandreture i Klosterheden.
Fre. 22. til søn. 24. feb. 2019 kl. 19
Vi vil gå et par gode ture i det Vestjyske i Klosterheden
og hvis vejret tillader langs vestkysten. Vi skal nyde det
sidste af vinteren og måske det første af foråret i et
herligt og alsidigt naturområde. Ligesom vi skal opleve
fællesskabet i Hytten og dele "vandre"-historier.
vernatning foregår i hytte nær Klosterheden - Ligeledes
er mad inkluderet i prisen. Vi starter fredag aften med
ankomst og slutter søndag midt på eftermiddagen.
Nærmere oplysninger om turen kan man få ved
henvendelse til turlederen. Turlængde: Ca. 20 km.
Lørdag og Ca. 15 km. Søndag. Mødested: Spørg
turlederen ved tilmelding. Slutsted: Spørg turlederen
ved tilmelding. Pris: 450,00 kr. for medlemmer. (Man
skal være medlem af DVL). Tilmelding: Bindende
tilmelding senest 10. februar 2017. Medbring:
Weekendudstyr til en weekend i hytte. Turleder: Nick
Elhøj, tlf.: 61 41 55 55 - E-mail: nick@elhoej.com.
(Arrangør - DVL Holstebro)
Pris: 450.
Sted: Spejder hytte, Hedevej 18, Struer.
Motionstur.
Lør. 23. feb. 2019 kl. 09.30
Motion er sundt - kom med ud at gå en frisk tur sammen
med andre glade motionister. Vi går i et tempo, der er
tilpasset de fremmødte. Vi går 7-10 km. Turledere er
Tove og Bent Hansen, tlf.: 4257 0180.( Samkørsel fra
Markedspladsen kl. 9.00).
Gratis.
Sted: Højskolen Skærgården, Skærgårdvej, Skærbæk,
Herning.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 24. feb. 2019 kl. 13
Østerssafari i Limfjorden. Østerssafari pluk en af
verdens bedste råvare! Iført waders tager vi på
østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste

lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer naturligvis,
hvordan du selv fanger dem, hvordan de åbnes, og
hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten smager vi dem
rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill og får et glas
champagne til. Oplevelsen østerssafari indeholder. 2-3
timers østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd
til tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne. Spand
til at fragte østers i (du får spanden med hjem) En
østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra
strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og få vand
i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr./person. I september, oktober og november: Hver
søndag kl. 13.00 I december: lørdag den 29/12 og søndag
den 30/12
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Vintercykeltur.
Tor. 28. feb. 2019 kl. 09.30
Cyklistforbundet arrangerer en dejlig cykeltur. Deltagerne
og vejret er medbestemmende angående turens længde
og tempo. Vi tror 15 -20 km. Husk varmt tøj, kaffe, kage
og godt humør.
Gratis.
Sted: Herning Bibliotekerne, Østergade 8, Herning.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 28. feb. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Motionstur.
Lør. 2. mar. 2019 kl. 13.30
Motion er sundt - kom med ud at gå en frisk tur sammen
med andre glade motionister. Vi går 7-10 km i et tempo,
der er tilpasset de fremmødte. Turleder er Lisbeth Holm
Olesen, tlf.: 4087 3719.
Gratis.
Sted: Petanquébanen, H.P.Hansensvej, Herning.
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Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 3. mar. 2019 kl. 13
Østerssafari i Limfjorden. Østerssafari pluk en af
verdens bedste råvare! Iført waders tager vi på
østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på
kulgrill og får et glas champagne til. Oplevelsen
østerssafari indeholder. 2-3 timers østersjagt og
-tilberedning. Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån
af waders. Et glas champagne. Spand til at fragte østers
i (du får spanden med hjem) En østerskniv, som du kan
tage med hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag
gerne østers med hjem til eget forbrug. Praktisk
information. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning: Husk
tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser hvis du skulle være uheldig og få vand i dine
waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr./person. I september, oktober og november: Hver
søndag kl. 13.00 I december: lørdag den 29/12 og
søndag den 30/12
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Sælsafari.
Man. 4. mar. 2019 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Praktiske information.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold
øje med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi
lægger ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt.
Turen kan aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje
med turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.

Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Motionstur.
Tir. 5. mar. 2019 kl. 10
Kom med ud at gå sammen med andre glade motionister.
Motion er sundt for både krop og psyke. Vi går 5-6 km i et
tempo, der tilpasses de fremmødte. Turleder er Mona
Langhoff. (Samkørsel fra Markedspladsen kl. 09.30).
Gratis.
Sted: Snejbjerg Kirke, Bjergkvarteret 4, Snejbjerg,
Herning.
Sælsafari.
Tor. 7. mar. 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden 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. Guiden fortæller om sælerne og det rige dyreliv i
Limfjorden, og på vejen hjem kan han også finde på at
fortælle lidt om det barske fiskerliv ved Vesterhavet.
Praktiske information. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere
ude på vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade
5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min.
før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje
med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 7. mar. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
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klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes
under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Motionstur.
Lør. 9. mar. 2019 kl. 13.30
Kom med ud at gå på en frisk tur sammen med andre
glade motionister. Det er sundt for både krop og psyke
at gå. Vi går 7-10 km i et tempo, der tilpasses de
fremmødte. Start fra p-pladsen. Turleder er Ester
Andersen, tlf.: 6075 2413.
Gratis.
Sted: Søndre Anlæg, Godsbanevej 2, Herning.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 10. mar. 2019 kl. 13
Østerssafari i Limfjorden. Østerssafari pluk en af
verdens bedste råvare! Iført waders tager vi på
østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på
kulgrill og får et glas champagne til. Oplevelsen
østerssafari indeholder. 2-3 timers østersjagt og
-tilberedning. Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån
af waders. Et glas champagne. Spand til at fragte østers
i (du får spanden med hjem) En østerskniv, som du kan
tage med hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag
gerne østers med hjem til eget forbrug. Praktisk
information. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning: Husk
tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser hvis du skulle være uheldig og få vand i dine
waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr./person. I september, oktober og november: Hver
søndag kl. 13.00 I december: lørdag den 29/12 og
søndag den 30/12
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Sælsafari.
Man. 11. mar. 2019 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Praktiske information.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller

vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på denne
tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje
med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 14. mar. 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden 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. Guiden fortæller om sælerne og det rige dyreliv i
Limfjorden, og på vejen hjem kan han også finde på at
fortælle lidt om det barske fiskerliv ved Vesterhavet.
Praktiske information. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere
ude på vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade
5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min.
før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje
med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 14. mar. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
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Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge
med voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores
turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Seafoodsafari.
Fre. 15. mar. 2019 kl. 13
Limfjorden og Vesterhavet som vi ligger lige midt
imellem er fuld af de mest fantastiske, lækre og
smagfulde råvarer. Guiden har valgt nogle af sæsonens
bedste på forhånd, men sammen skal vi også selv ud og
jage nogle. Iført waders går vi på jagt i Limfjorden efter
- alt afhængig af årstiden - østers, krabber, muslinger,
salturt eller havtorn, som vi skal ud at finde. Efter
jagten tænder vi op i grillen og gasblussene. Nu skal vi
smage på, eksperimentere med og nyde de udsøgte
råvarer. Guiden har en masse forslag til smagsnuancer,
men du skal også være med til at gøre smagsoplevelsen
unik. Under guidens kyndige vejledning skal du selv
tilberede råvarerne. Vi nyder menuen med et tilhørende
glas kold hvid- og mousserende vin. De skaldyr og urter,
du selv har 'fanget' og ikke spist, må du naturligvis
beholde efter turen. Denne gastronomiske
gourmetoplevelse indeholder: 3 timers seafoodsafari
med naturguide En skaldyrsjagt i Limfjorden inkl. lån af
waders og alt andet nødvendigt udstyr Tilberedning af
dagens fangst på grill, suppleret med årstidens urter og
friske fisk og skaldyr fra fiskeauktionen Hvid- og
mousserende vin Spand til fragt af egen fangst (+ evt.
østerskniv). Praktiske informationer. Varighed: Ca. 3
timer. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr, da
safarien foregår udendørs. Tag gerne et par ekstra
strømper og evt. bukser med, hvis du skulle være
uheldig at få vand i dine waders, mens vi er på jagt i
Limfjorden. Mødested: P-pladsen ved Gjellerodde
Cafeteria, Gjelleroddevej 73, 7620 Lemvig. Bemærk: I
tilfælde af dårligt vejr eller for få tilmeldte kan turen
blive aflyst. Er turen booket, vil man få besked om
aflysning; enten via sms, e-mail eller pr. telefon. Vi
opdaterer dagligt turkalenderen og opretter ofte nye
ture
Pris: 595.
Sted: Odden Cafereria, Gjelleroddevej 73, Gjellerodde,
Lemvig.
Seafoodsafari.
Fre. 15. mar. 2019 kl. 13-16
Seafoodsafari en gastronomisk, unik oplevelse
Limfjorden og Vesterhavet som vi ligger lige midt
imellem er fuld af de mest fantastiske, lækre og
smagfulde råvarer. Guiden har valgt nogle af sæsonens
bedste på forhånd, fx taskekrabber, muslinger og
sprælfrisk fisk fra Thyborøn Fiskeauktion, men sammen
skal vi også selv ud og jage nogle. Iført waders går vi på
jagt i Limfjorden efter alt afhængig af årstiden østers,

krabber, muslinger, salturt eller havtorn, som vi skal ud at
finde. Efter jagten tænder vi op i grillen og gasblussene.
Nu skal vi smage på, eksperimentere med og nyde de
udsøgte råvarer. Guiden har en masse forslag til
smagsnuancer, men du skal også være med til at gøre
smagsoplevelsen unik. Under guidens kyndige vejledning
skal du selv tilberede råvarerne. Vi nyder menuen med et
tilhørende glas kold hvid- og mousserende vin. De skaldyr
og urter, du selv har fanget og ikke spist, må du
naturligvis beholde efter turen. Denne gastronomiske
gourmetoplevelse indeholder: 3 timers seafoodsafari med
naturguideEn skaldyrsjagt i Limfjorden inkl. lån af waders
og alt andet nødvendigt udstyr Tilberedning af dagens
fangst på grill, suppleret med årstidens urter og friske fisk
og skaldyr fra fiskeauktionenHvid- og mousserende
vinSpand til fragt af egen fangst (+ evt. østerskniv).
Praktiske informationer: Varighed: Ca. 3 timer.
Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr, da safarien
foregår udendørs. Tag gerne et par ekstra strømper og
evt. bukser med, hvis du skulle være uheldig at få vand i
dine waders, mens vi er på jagt i Limfjorden. Mødested:
P-pladsen ved Gjellerodde Cafeteria, Gjelleroddevej 73,
7620 Lemvig. Bemærk: I tilfælde af dårligt vejr eller for
få tilmeldte kan turen blive aflyst. Er turen booket, vil
man få besked om aflysning; enten via sms, e-mail eller
pr. telefon. Vi opdaterer dagligt turkalenderen og
opretter ofte nye ture
Pris: 595 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden.
Lør. 16. mar. 2019 kl. 13-16
Østerssafari pluk en af verdens bedste råvare! Iført waders
tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer.
Hør om Limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de
bedste lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas champagne til. Oplevelsen østerssafari
indeholder. 2-3 timers østersjagt og
-tilberedning.NaturguideGode råd til tilberedningLån af
wadersEt glas champagneSpand til at fragte østers i (du
får spanden med hjem)En østerskniv, som du kan tage
med hjem.Tilbered dine østers på kulgrill.Tag gerne østers
med hjem til eget forbrug. Praktisk info: Varighed: Ca. 3
timer. Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og
få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund
Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr./person. inkl. østerskniv. I september, oktober og
november: Hver søndag kl. 13.00 I december: lørdag den
29/12 og søndag den 30/12. Book direkte på
østerssafari.dk
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
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Motionstur.
Lør. 16. mar. 2019 kl. 13.30
Kom med ud at gå en hyggelig tur sammen med andre
friske motionister. Det er sundt at gå. Vi går 7-10 km i
et tempo, der er tilpasset de fremmødte. Turleder er
Gorm. Tlf.: 2018 9250. (samkørsel fra Markedspladsen
kl. 13.00).
Gratis.
Sted: Kølkær Idrætscenter, Søbysøvej 7, Kølkær,
Herning.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 17. mar. 2019 kl. 13
Østerssafari i Limfjorden. Østerssafari pluk en af
verdens bedste råvare! Iført waders tager vi på
østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på
kulgrill og får et glas champagne til. Oplevelsen
østerssafari indeholder. 2-3 timers østersjagt og
-tilberedning. Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån
af waders. Et glas champagne. Spand til at fragte østers
i (du får spanden med hjem) En østerskniv, som du kan
tage med hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag
gerne østers med hjem til eget forbrug. Praktisk
information. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning: Husk
tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser hvis du skulle være uheldig og få vand i dine
waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr./person. I september, oktober og november: Hver
søndag kl. 13.00 I december: lørdag den 29/12 og
søndag den 30/12
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Sælsafari.
Man. 18. mar. 2019 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Praktiske information.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på

denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje
med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Motionstur.
Tir. 19. mar. 2019 kl. 10
Kom med ud at gå sammen med andre glade motionister.
Motion er sundt for både krop og psyke. Vi går 5-6 km i et
tempo, der tilpasses de fremmødte. Turleder er Karen
Jensen. (Samkørsel fra Markedspladsen kl. 09.30).
Gratis.
Sted: Gødstrup Sø, Gødstrupvej 104, Herning.
Sælsafari.
Tor. 21. mar. 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden 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. Guiden fortæller om sælerne og det rige dyreliv i
Limfjorden, og på vejen hjem kan han også finde på at
fortælle lidt om det barske fiskerliv ved Vesterhavet.
Praktiske information. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere
ude på vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade
5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min.
før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje
med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 21. mar. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Motionstur.
Lør. 23. mar. 2019 kl. 09.30
Kom med ud at gå en frisk tur sammen med andre glade
motionister. Motion er sundt. Vi går 7-10 km. Turleder
er Karni Langhoff. (Samkørsel fra Markedspladsen kl.
9.00).
Gratis.
Sted: Høgild Beboerhus, Åkandevej 12, Høgild, Herning.
Team West Hunt - Foredrag.
Lør. 23. mar. 2019 kl. 13-17
Foredrag om Gåse og Andejagt. Med Lerdueskydning på
en ny og sjov måde! På Herning Jagtcenter, Bredvigvej
8, 7400 Herning. Lørdag d. 23/3 kl. 13:00 - 17:00.
Foredrag om Gåse og Andejagt. Med Lerdueskydning på
en ny og sjov måde! På Herning Jagtcenter, Bredvigvej
8, 7400 Herning. Lørdag d. 23/3 kl. 13:00 - 17:00. Kl.
13:00: Team West Hunt kommer og fortæller om deres
store passion for Gåse og Andejagt og giver gode råd til
grej og udstyr. Kl. 14:30: Der er opstillet scenarier med
lokkefugle, skjul, skydepramme mm. På to af vores
baner, så du har mulighed for at skyde lerduer på en
anden jagtrelateret måde, så husk dit gevær, eller lån
et på banen. eksl. lerduer og patroner. Kl. 17:00: Tak
for en dejlig dag! Pris: Kun 75,- pr. person. inkl. Kaffe
og Kage til foredraget. 60 pladser efter først til mølle!
Drikkevarer og mad kan købes på banen
Pris: 75.00 kr.
Sted: Herning Jagtcenter, Bredvigvej 8, Herning.
Vandring rundt om Vandkraftsøen og Tvis Mølle
Naturcenter.
Søn. 24. mar. 2019 kl. 10
Bynær vandring og opleve der første forårstegn rund
vandkraftsøen i Holstebro. Vandringen starter ved
vandkraftværket, vi går forbi TV Midt Vest og ud til
hængebroen, tilbage gennem skoven og videre til Tvis
Mølle Naturcenter derefter på modsatte side af
Vandkraftsøen til startstedet. Turlængde: 12 km.
Turleder: Aase Kristensen. Tlf: 21903136. Arrangør:

DVL, Holstebro Afd
Pris: 30.
Sted: P-pladsen ved vandkraftværket ved Ringvejen i
Holstebro, Ringvejen, Holstebro.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 24. mar. 2019 kl. 13
Østerssafari i Limfjorden. Østerssafari pluk en af verdens
bedste råvare! Iført waders tager vi på østersjagt i
Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer naturligvis,
hvordan du selv fanger dem, hvordan de åbnes, og
hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten smager vi dem
rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill og får et glas
champagne til. Oplevelsen østerssafari indeholder. 2-3
timers østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd
til tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne. Spand
til at fragte østers i (du får spanden med hjem) En
østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra
strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og få vand
i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr./person. I september, oktober og november: Hver
søndag kl. 13.00 I december: lørdag den 29/12 og søndag
den 30/12
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Sælsafari.
Man. 25. mar. 2019 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden 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. Guiden fortæller om sælerne og det rige dyreliv i
Limfjorden, og på vejen hjem kan han også finde på at
fortælle lidt om det barske fiskerliv ved Vesterhavet.
Praktiske information. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere
ude på vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade
5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min.
før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje
med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
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turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 28. mar. 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Praktiske information.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold
øje med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi
lægger ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt.
Turen kan aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje
med turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 28. mar. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 31. mar. 2019 kl. 13
Østerssafari i Limfjorden. Østerssafari pluk en af verdens
bedste råvare! Iført waders tager vi på østersjagt i
Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer naturligvis,
hvordan du selv fanger dem, hvordan de åbnes, og
hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten smager vi dem
rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill og får et glas
champagne til. Oplevelsen østerssafari indeholder. 2-3
timers østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd
til tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne. Spand
til at fragte østers i (du får spanden med hjem) En
østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra
strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og få vand
i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr./person. I september, oktober og november: Hver
søndag kl. 13.00 I december: lørdag den 29/12 og søndag
den 30/12
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Sælsafari.
Man. 1. apr. 2019 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden 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. Guiden fortæller om sælerne og det rige dyreliv i
Limfjorden, og på vejen hjem kan han også finde på at
fortælle lidt om det barske fiskerliv ved Vesterhavet.
Praktiske information. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere
ude på vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade
5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min.
før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje
med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Sælsafari.
Tor. 4. apr. 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Praktiske information.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold
øje med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi
lægger ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt.
Turen kan aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje
med turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 4. apr. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Lundø rundt.
Søn. 7. apr. 2019 kl. 10
Ved Bådsgår Vig langs stranden til Bjergbakke og tilbage
til kirken. Så vandrer vi nordpå til campingpladsen,
herfra til øens vestside op til Jelse Odde, retur langs
øens østside og tilslut gennem byen med de gule huse.

Samkørsels fra Holstebro banegår kl. 8.45. Kontakt
turlederen senest 3 dage forinden. Turleder: Kathrine
Halgaard, tlf. 22796770. Turens længde er 14 km
Pris: 30.
Sted: Lundø Kirke, Lundøvej, Lundø, Højslev.
Fur Rundt På Mtb 2019.
Søn. 7. apr. 2019 kl. 11-15
Skive Cykle Klub inviterer til Fur Rundt på MTB søndag den
07. april 2019 med start klokken 11 ved Fur Friskole,
Stisagervej 2, 7884 Fur. Ruten er 25 km lang og byder på
en varieret tur rundt i Furs afvekslende natur. Ruten køres
en eller to gange. Skive Cykle Klub inviterer til Fur Rundt
på MTB søndag den 7. april 2019 med start klokken 11:00
for 50 km og 11:15 for 25 km ved Fur Friskole, Stisagervej
2, 7884 Fur. Ruten er 25 km lang og byder på en varieret
tur rundt i Furs afvekslende natur. Ruten byder på knap
300 højdemeter pr omgang og består af en blanding af
asfaltvej, grusvej og singeltrack, der kan køres af alle.
Ruten kan køres en eller to gange. Der skal benyttes
cykelhjelm og færdselsreglerne skal overholdes.
Deltagelse sker på eget ansvar, og arrangørene kan ikke
stilles til ansvar for materiel- eller personskade i
forbindelse med deltagelse i løbet. Pas derfor på hinanden
og vis hensyn. Der er yderst begrænsede
omklædningsmuligheder og toiletfaciliteter. Der må IKKE
parkeres på Stisagervej, da der her er start og
målområde. Parkering på Madsbadsvej eller ved Branden
(færgen). Færgen til Fur koster 20 kr for en voksen med
cykel eller 120 kr for en personbil med passagere. Børn
under 15 år er gratis og der er afgang hvert kvarter. Der
vil igen i år være elektronisk tidstagning i samarbejde
med vores samarbejdspartnere fra Skive Atletik og Motion.
Der udleveres en elektronisk chip ved indskrivning. Mistes
chippen koster det et gebyr. Fur Rundt på MTB er et
hyggemotionsløb, hvor det sociale og hyggen skal være i
fokus. Derfor køres der om æren og der vil være
lodtrækningspræmier fra vores sponsorer blandt alle
forhåndstilmeldte. Efter løbet er Skive Cykle Klub vært
med pølser til alle deltagere. ØL og vand kan købes til
rimelige priser. Link til ruten
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=krhgqfhesjaqbsys.
:
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=krhgqfhesjaqbsys.
Pris 100 kr. ved forhåndstilmelding og 130 ved
eftertilmelding på dagen. Bemærk at der max er 400
pladser til dette løb. Vh Skive Cykle Klub
Pris: 100.00 kr.
Sted: Fur Friskole, Boagervej 3, Fur.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 7. apr. 2019 kl. 13
Østerssafari i Limfjorden. Østerssafari pluk en af verdens
bedste råvare! Iført waders tager vi på østersjagt i
Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer naturligvis,
hvordan du selv fanger dem, hvordan de åbnes, og
hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten smager vi dem
rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill og får et glas
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champagne til. Oplevelsen østerssafari indeholder. 2-3
timers østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd
til tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne.
Spand til at fragte østers i (du får spanden med hjem)
En østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig
og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person. I september, oktober og
november: Hver søndag kl. 13.00 I december: lørdag
den 29/12 og søndag den 30/12
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Sælsafari.
Man. 8. apr. 2019 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Praktiske information.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold
øje med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi
lægger ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt.
Turen kan aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje
med turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 11. apr. 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem
kan han også finde på at fortælle lidt om det barske
fiskerliv ved Vesterhavet. Praktiske information. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj
anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt:
Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde: Der kan
ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden passet
imens i JyllandsAkvariets dog-lounge. Pris: 195 kr. pr.
person uanset alder. Lån af svømmevest, er med i prisen.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til JyllandsAkvariet,
ved samtidig køb af en tur. OBS. Der arrangeres ekstrature
efter behov. Hold øje med turkalenderen på
www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger ekstrature ind,
efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan aflyses ved for
hård vind. Hold venligst øje med turkalenderen på vores
webside, om turen kan gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 11. apr. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 14. apr. 2019 kl. 13
Østerssafari i Limfjorden. Østerssafari pluk en af verdens
bedste råvare! Iført waders tager vi på østersjagt i
Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer naturligvis,
hvordan du selv fanger dem, hvordan de åbnes, og
hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten smager vi dem
rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill og får et glas
champagne til. Oplevelsen østerssafari indeholder. 2-3
timers østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd
til tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne. Spand
til at fragte østers i (du får spanden med hjem) En
østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
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forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig
og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person. I september, oktober og
november: Hver søndag kl. 13.00 I december: lørdag
den 29/12 og søndag den 30/12
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Sælsafari.
Man. 15. apr. 2019 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Praktiske information.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold
øje med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi
lægger ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt.
Turen kan aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje
med turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Påskeløb ved Vestkysten.
Tir. 16. til lør. 20. apr. 2019 Tir-lør
Orienteringsløb ved Vestkysten i Påsken. Herning og
Vestjysk Orienteringsklub i Holstebro arrangerer
orienteringsløb 5 dage i det vestjyske hede og
plantageområde. Påskeløbet den 18. 20. april 2019
foregår på Nørre Vosborg Hede, Sdr. Vosborg Hede og
Stråsø Plantage. Området byder på forskellige
sværhedsgrader og tekniske udfordringer for
orienteringsløberne. Læs om flere naturskønne områder
på Holstebro-egnen mellem Vesterhavet og Limfjorden
Sted: Paradisvej, Paradisvej, Lystlund, Ulfborg.

Forårsvandreoplevelse i Husby Klitplantage den 18.
april 2019.
Tor. 18. apr. 2019 kl. 10-14
Udvid påskeoplevelserne med en guidet vandreoplevelse
på vestkystens første certificerede vandrerute. Nyd
fantastiske naturoplevelser, mærk vinden i håret og få
stærke naturfortællinger fra passioneret naturguide, når
du melder dig til en tur i Husby Klitplantage! Tid: Den 18.
april klokken 10:00 ca. 14:00. Start: Helmklink Havn,
Hagevej 190, 6990 Ulfborg. Skærtorsdag inviteres du til at
deltage i en fantastisk guidet vandretur med tid til de
store naturoplevelser, gode snakke og fordybelse. Der vil
være rig mulighed for at opleve naturen, da du turen
igennem vil opleve himlen, havet, klitterne, heden og
skoven. Du vil mærke sanserne blive stimuleret, når du
møder naturens skønne lyde, dufte og smukke farver. Vi
vandrer i et meget varieret terræn, hvor du kommer helt
tæt på vandet, når du bliver udfordret i klitterne langs
den smukke barske vestkyst, mærker stilheden på heden
og møder de spæde forårstegn og hører fuglene kvidre, på
vej gennem Husby Klitplantage. Frokosten indtager vi
undervejs i den hyggelige Fjand Gårdbutik, hvor ganen vil
blive forsynet med en lækker frokost og øjet fornøjet af
herlige delikatesser og skøn brugskunst. Du får: Røde
kinderVind i håretPassionerede fortællinger fra Jens
Hedevang, Hedevang OutdoorCa. 11 km vandring på
Vestkystens 1. certificerede vandrerute i klitterLækker
frokost på Fjand Gårdbutik eksklusiv drikkevarer. For kun
245 kr. *Turen bliver kun gennemført ved minimum 13
deltagere
Sted: Helmklink Havn, Hagevej 205, Ulfborg.
Sælsafari.
Tor. 18. apr. 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden 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. Guiden fortæller om sælerne og det rige dyreliv i
Limfjorden, og på vejen hjem kan han også finde på at
fortælle lidt om det barske fiskerliv ved Vesterhavet.
Praktiske information. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere
ude på vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade
5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min.
før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje
med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
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turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

ture
Pris: 595.
Sted: Odden Cafereria, Gjelleroddevej 73, Gjellerodde,
Lemvig.

Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 18. apr. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Seafoodsafari.
Fre. 19. apr. 2019 kl. 13-16
Seafoodsafari en gastronomisk, unik oplevelse Limfjorden
og Vesterhavet som vi ligger lige midt imellem er fuld af
de mest fantastiske, lækre og smagfulde råvarer. Guiden
har valgt nogle af sæsonens bedste på forhånd, fx
taskekrabber, muslinger og sprælfrisk fisk fra Thyborøn
Fiskeauktion, men sammen skal vi også selv ud og jage
nogle. Iført waders går vi på jagt i Limfjorden efter alt
afhængig af årstiden østers, krabber, muslinger, salturt
eller havtorn, som vi skal ud at finde. Efter jagten tænder
vi op i grillen og gasblussene. Nu skal vi smage på,
eksperimentere med og nyde de udsøgte råvarer. Guiden
har en masse forslag til smagsnuancer, men du skal også
være med til at gøre smagsoplevelsen unik. Under guidens
kyndige vejledning skal du selv tilberede råvarerne. Vi
nyder menuen med et tilhørende glas kold hvid- og
mousserende vin. De skaldyr og urter, du selv har fanget
og ikke spist, må du naturligvis beholde efter turen.
Denne gastronomiske gourmetoplevelse indeholder: 3
timers seafoodsafari med naturguideEn skaldyrsjagt i
Limfjorden inkl. lån af waders og alt andet nødvendigt
udstyr Tilberedning af dagens fangst på grill, suppleret
med årstidens urter og friske fisk og skaldyr fra
fiskeauktionenHvid- og mousserende vinSpand til fragt af
egen fangst (+ evt. østerskniv). Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 3 timer. Påklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr, da safarien foregår udendørs. Tag gerne et
par ekstra strømper og evt. bukser med, hvis du skulle
være uheldig at få vand i dine waders, mens vi er på jagt i
Limfjorden. Mødested: P-pladsen ved Gjellerodde
Cafeteria, Gjelleroddevej 73, 7620 Lemvig. Bemærk: I
tilfælde af dårligt vejr eller for få tilmeldte kan turen
blive aflyst. Er turen booket, vil man få besked om
aflysning; enten via sms, e-mail eller pr. telefon. Vi
opdaterer dagligt turkalenderen og opretter ofte nye ture
Pris: 595 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Seafoodsafari.
Fre. 19. apr. 2019 kl. 13
Limfjorden og Vesterhavet som vi ligger lige midt
imellem er fuld af de mest fantastiske, lækre og
smagfulde råvarer. Guiden har valgt nogle af sæsonens
bedste på forhånd, men sammen skal vi også selv ud og
jage nogle. Iført waders går vi på jagt i Limfjorden efter
- alt afhængig af årstiden - østers, krabber, muslinger,
salturt eller havtorn, som vi skal ud at finde. Efter
jagten tænder vi op i grillen og gasblussene. Nu skal vi
smage på, eksperimentere med og nyde de udsøgte
råvarer. Guiden har en masse forslag til smagsnuancer,
men du skal også være med til at gøre smagsoplevelsen
unik. Under guidens kyndige vejledning skal du selv
tilberede råvarerne. Vi nyder menuen med et tilhørende
glas kold hvid- og mousserende vin. De skaldyr og urter,
du selv har 'fanget' og ikke spist, må du naturligvis
beholde efter turen. Denne gastronomiske
gourmetoplevelse indeholder: 3 timers seafoodsafari
med naturguide En skaldyrsjagt i Limfjorden inkl. lån af
waders og alt andet nødvendigt udstyr Tilberedning af
dagens fangst på grill, suppleret med årstidens urter og
friske fisk og skaldyr fra fiskeauktionen Hvid- og
mousserende vin Spand til fragt af egen fangst (+ evt.
østerskniv). Praktiske informationer. Varighed: Ca. 3
timer. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr, da
safarien foregår udendørs. Tag gerne et par ekstra
strømper og evt. bukser med, hvis du skulle være
uheldig at få vand i dine waders, mens vi er på jagt i
Limfjorden. Mødested: P-pladsen ved Gjellerodde
Cafeteria, Gjelleroddevej 73, 7620 Lemvig. Bemærk: I
tilfælde af dårligt vejr eller for få tilmeldte kan turen
blive aflyst. Er turen booket, vil man få besked om
aflysning; enten via sms, e-mail eller pr. telefon. Vi
opdaterer dagligt turkalenderen og opretter ofte nye

Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 21. apr. 2019 kl. 13
Østerssafari i Limfjorden. Østerssafari pluk en af verdens
bedste råvare! Iført waders tager vi på østersjagt i
Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer naturligvis,
hvordan du selv fanger dem, hvordan de åbnes, og
hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten smager vi dem
rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill og får et glas
champagne til. Oplevelsen østerssafari indeholder. 2-3
timers østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd
til tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne. Spand
til at fragte østers i (du får spanden med hjem) En
østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
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forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig
og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person. I september, oktober og
november: Hver søndag kl. 13.00 I december: lørdag
den 29/12 og søndag den 30/12
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Sælsafari.
Man. 22. apr. 2019 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Praktiske information.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold
øje med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi
lægger ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt.
Turen kan aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje
med turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 25. apr. 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det

barske fiskerliv ved Vesterhavet. Praktiske information.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde: Der
kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets dog-lounge. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Lån af svømmevest, er med i
prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en tur. OBS. Der
arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje med
turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 25. apr. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Præstbjerg Naturcenter.
Lør. 27. apr. 2019 kl. 10
Naturen omkring Præstbjerg Naturcenter er storslået. Her
er bakkede hedeområder, egekrat, udsigtspunkter, små
skove og søer. Vi vandrer på de afmærkede ruter og
kommer i Præstbjerg Plantage. Samkørsel fra Holstebro
banegård kl. 9.30. Kontakt turleder min. 3 dage forinden.
Længde: Ca. 12 km. Turleder: Bodil Nielsen. Turleders
tlf.: 2696 9533
Pris: 30.
Sted: Præstbjerg Naturcenter, Klejnstrupvej 2, Sørvad.
Motionscykelløbet Rundt i Trehøje 2019.
Lør. 27. apr. 2019 kl. 12
Cykelmotion for alle i alle aldre! Cykelruter med lange
stræk til høj fart, temposkift og enkelte stigninger.
Ligeledes har vestenvinden en afgørende faktor. Før/efter
løbet er der mulighed for socialt samvær. Cykelhjelm
påbudt, tristyr forbudt. Kaffe & rundstk før løbet, frugt &
chokolade inden start, frugt & væske på depoter, pølser &
brød, øl/vand efter løbet. Forhåndstilmelding via nettet.
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Kontanter og Mobilpay kan bruges på dagen. Vel mødt i
Vildbjerg sidste lørdag i april
Pris: 40-175 kr.
Sted: BLÜCHER, Pugdalvej 1, Vildbjerg.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 28. apr. 2019 kl. 13
Østerssafari i Limfjorden. Østerssafari pluk en af
verdens bedste råvare! Iført waders tager vi på
østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på
kulgrill og får et glas champagne til. Oplevelsen
østerssafari indeholder. 2-3 timers østersjagt og
-tilberedning. Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån
af waders. Et glas champagne. Spand til at fragte østers
i (du får spanden med hjem) En østerskniv, som du kan
tage med hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag
gerne østers med hjem til eget forbrug. Praktisk
information. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning: Husk
tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser hvis du skulle være uheldig og få vand i dine
waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr./person. I september, oktober og november: Hver
søndag kl. 13.00 I december: lørdag den 29/12 og
søndag den 30/12
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Sælsafari.
Man. 29. apr. 2019 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Praktiske information.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold
øje med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi

lægger ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt.
Turen kan aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 2. maj 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden 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. Guiden fortæller om sælerne og det rige dyreliv i
Limfjorden, og på vejen hjem kan han også finde på at
fortælle lidt om det barske fiskerliv ved Vesterhavet.
Praktiske information. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere
ude på vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade
5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min.
før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje
med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 2. maj 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
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Rundvisning på Flamingo Naturpark.
Søn. 5. maj 2019 kl. 13.30-15
Flamingo Knud, ejeren af Flamingo Naturpark Knud
Christensen, inviterer indenfor i parken til en Lokal
Fortælling med anekdoter om opbygningen af parken i
Vestjylland. Du vil komme til at høre om:. Fjumses Have
- Johnny forsøgte vinde Lisa (Fjumse) tilbage ved at lave
en have om bindingsværkshuset. Knud Christensen, gik
med på ideen og sammen udviklede de parken til det,
den er i dag. Som barn legede Knud i Testrupgaard
Kloster. Da han blev voksen, besluttede han at opføre
en kopi i sin egen naturpark - Slyk Kloster. Havens egen
Akropolis ved udgravningen af lagunen ved Pavillonen
stod man med en kæmpe jorddynge til overs. Det gav
inspiration til et mini-Akropolis, der nu er udsigtspunkt
over parken. Nyd også udsigten fra Pavillonen, som er
bygget på pæle. Her kan man nyde sin medbragte mad
eller bestile på forhånd. Ikke mindre end 20 forskellige
slags åkander kan parken med! Gå på jagt efter åkander
i de mange søer og laguner. I parken kan du også støde
på Mosekonen og Frihedsgudinden. Se også Kim Larsens
gamle 2CV i laden! Den afdøde sanger og entertainer
havde en nær tilknytning til Holstebro. Gennem mange
år spillede han på Kielgasten, hvor et nært venskab med
Knud opstod. Ud over den gamle bil har Knud en række
genstande fra Kim Larsens koncerter i
Holstebro-området og en masse sjove og rørende
historier om den danske nationalskjald. Desuden
udstilles et væld af effekter fra Flamingo Pub i
Holstebro, som Knud var manden bag, og Lokalhistorisk
Arkiv i Ulfborg udstiller gamle maskiner, som har været
brugt i området. Rundvisningen er egnet for børn og
kørestolsbrugere med hjælper. Pris: Kr. 75,- pr. person.
(Entré kr. 50 + fortælling kr. 25,-). Køb din billet her.
Find inspiration til flere Lokale Fortællinger her
Sted: Flamingo Naturpark, Skalstrupvej 10, Vemb.
Sælsafari.
Man. 6. maj 2019 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Praktiske information.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af

svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje
med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 9. maj 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden 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. Guiden fortæller om sælerne og det rige dyreliv i
Limfjorden, og på vejen hjem kan han også finde på at
fortælle lidt om det barske fiskerliv ved Vesterhavet.
Praktiske information. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere
ude på vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade
5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min.
før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje
med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 9. maj 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
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teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 13. maj 2019 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Praktiske information.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold
øje med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi
lægger ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt.
Turen kan aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje
med turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 16. maj 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Praktiske information.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets

dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje
med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 16. maj 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Seafoodsafari.
Fre. 17. maj 2019 kl. 13
Limfjorden og Vesterhavet som vi ligger lige midt imellem
er fuld af de mest fantastiske, lækre og smagfulde
råvarer. Guiden har valgt nogle af sæsonens bedste på
forhånd, men sammen skal vi også selv ud og jage nogle.
Iført waders går vi på jagt i Limfjorden efter - alt
afhængig af årstiden - østers, krabber, muslinger, salturt
eller havtorn, som vi skal ud at finde. Efter jagten tænder
vi op i grillen og gasblussene. Nu skal vi smage på,
eksperimentere med og nyde de udsøgte råvarer. Guiden
har en masse forslag til smagsnuancer, men du skal også
være med til at gøre smagsoplevelsen unik. Under guidens
kyndige vejledning skal du selv tilberede råvarerne. Vi
nyder menuen med et tilhørende glas kold hvid- og
mousserende vin. De skaldyr og urter, du selv har 'fanget'
og ikke spist, må du naturligvis beholde efter turen.
Denne gastronomiske gourmetoplevelse indeholder: 3
timers seafoodsafari med naturguide En skaldyrsjagt i
Limfjorden inkl. lån af waders og alt andet nødvendigt
udstyr Tilberedning af dagens fangst på grill, suppleret
med årstidens urter og friske fisk og skaldyr fra
fiskeauktionen Hvid- og mousserende vin Spand til fragt af
egen fangst (+ evt. østerskniv). Praktiske informationer.
Varighed: Ca. 3 timer. Påklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr, da safarien foregår udendørs. Tag gerne et
par ekstra strømper og evt. bukser med, hvis du skulle
være uheldig at få vand i dine waders, mens vi er på jagt i
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Limfjorden. Mødested: P-pladsen ved Gjellerodde
Cafeteria, Gjelleroddevej 73, 7620 Lemvig. Bemærk: I
tilfælde af dårligt vejr eller for få tilmeldte kan turen
blive aflyst. Er turen booket, vil man få besked om
aflysning; enten via sms, e-mail eller pr. telefon. Vi
opdaterer dagligt turkalenderen og opretter ofte nye
ture
Pris: 595.
Sted: Odden Cafereria, Gjelleroddevej 73, Gjellerodde,
Lemvig.
Seafoodsafari.
Fre. 17. maj 2019 kl. 13-16
Seafoodsafari en gastronomisk, unik oplevelse
Limfjorden og Vesterhavet som vi ligger lige midt
imellem er fuld af de mest fantastiske, lækre og
smagfulde råvarer. Guiden har valgt nogle af sæsonens
bedste på forhånd, fx taskekrabber, muslinger og
sprælfrisk fisk fra Thyborøn Fiskeauktion, men sammen
skal vi også selv ud og jage nogle. Iført waders går vi på
jagt i Limfjorden efter alt afhængig af årstiden østers,
krabber, muslinger, salturt eller havtorn, som vi skal ud
at finde. Efter jagten tænder vi op i grillen og
gasblussene. Nu skal vi smage på, eksperimentere med
og nyde de udsøgte råvarer. Guiden har en masse
forslag til smagsnuancer, men du skal også være med til
at gøre smagsoplevelsen unik. Under guidens kyndige
vejledning skal du selv tilberede råvarerne. Vi nyder
menuen med et tilhørende glas kold hvid- og
mousserende vin. De skaldyr og urter, du selv har fanget
og ikke spist, må du naturligvis beholde efter turen.
Denne gastronomiske gourmetoplevelse indeholder: 3
timers seafoodsafari med naturguideEn skaldyrsjagt i
Limfjorden inkl. lån af waders og alt andet nødvendigt
udstyr Tilberedning af dagens fangst på grill, suppleret
med årstidens urter og friske fisk og skaldyr fra
fiskeauktionenHvid- og mousserende vinSpand til fragt
af egen fangst (+ evt. østerskniv). Praktiske
informationer: Varighed: Ca. 3 timer. Påklædning: Husk
tøj efter årstidens vejr, da safarien foregår udendørs.
Tag gerne et par ekstra strømper og evt. bukser med,
hvis du skulle være uheldig at få vand i dine waders,
mens vi er på jagt i Limfjorden. Mødested: P-pladsen
ved Gjellerodde Cafeteria, Gjelleroddevej 73, 7620
Lemvig. Bemærk: I tilfælde af dårligt vejr eller for få
tilmeldte kan turen blive aflyst. Er turen booket, vil
man få besked om aflysning; enten via sms, e-mail eller
pr. telefon. Vi opdaterer dagligt turkalenderen og
opretter ofte nye ture
Pris: 595 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rundvisning på Flamingo Naturpark.
Søn. 19. maj 2019 kl. 13.30-15
Flamingo Knud, ejeren af Flamingo Naturpark Knud
Christensen, inviterer indenfor i parken til en Lokal
Fortælling med anekdoter om opbygningen af parken i
Vestjylland. Du vil komme til at høre om:. Fjumses Have
- Johnny forsøgte vinde Lisa (Fjumse) tilbage ved at lave
en have om bindingsværkshuset. Knud Christensen, gik

med på ideen og sammen udviklede de parken til det, den
er i dag. Som barn legede Knud i Testrupgaard Kloster. Da
han blev voksen, besluttede han at opføre en kopi i sin
egen naturpark - Slyk Kloster. Havens egen Akropolis ved
udgravningen af lagunen ved Pavillonen stod man med en
kæmpe jorddynge til overs. Det gav inspiration til et
mini-Akropolis, der nu er udsigtspunkt over parken. Nyd
også udsigten fra Pavillonen, som er bygget på pæle. Her
kan man nyde sin medbragte mad eller bestile på forhånd.
Ikke mindre end 20 forskellige slags åkander kan parken
med! Gå på jagt efter åkander i de mange søer og
laguner. I parken kan du også støde på Mosekonen og
Frihedsgudinden. Se også Kim Larsens gamle 2CV i laden!
Den afdøde sanger og entertainer havde en nær
tilknytning til Holstebro. Gennem mange år spillede han
på Kielgasten, hvor et nært venskab med Knud opstod. Ud
over den gamle bil har Knud en række genstande fra Kim
Larsens koncerter i Holstebro-området og en masse sjove
og rørende historier om den danske nationalskjald.
Desuden udstilles et væld af effekter fra Flamingo Pub i
Holstebro, som Knud var manden bag, og Lokalhistorisk
Arkiv i Ulfborg udstiller gamle maskiner, som har været
brugt i området. Rundvisningen er egnet for børn og
kørestolsbrugere med hjælper. Pris: Kr. 75,- pr. person.
(Entré kr. 50 + fortælling kr. 25,-). Køb din billet her. Find
inspiration til flere Lokale Fortællinger her
Sted: Flamingo Naturpark, Skalstrupvej 10, Vemb.
Sælsafari.
Man. 20. maj 2019 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden 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. Guiden fortæller om sælerne og det rige dyreliv i
Limfjorden, og på vejen hjem kan han også finde på at
fortælle lidt om det barske fiskerliv ved Vesterhavet.
Praktiske information. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere
ude på vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade
5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min.
før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje
med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Sælsafari.
Tor. 23. maj 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Praktiske information.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold
øje med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi
lægger ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt.
Turen kan aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje
med turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 23. maj 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Aftentur til Hellegård Ådal.
Fre. 24. maj 2019 kl. 20-23
Tag med på en aftentur ved Hellegård Å ved Handbjerg,
hvor kunstmaler Christina Kjeldsmark og naturvejleder
Bo Boysen, Holstebro Kommune, er guider. Hør om
områdets prægtige natur med gøgeurt, bæverer og

nattergale. Husk fornuftigt fodtøj og kaffe
Sted: Galleri Sønderbygård, Østergårdvej 7, Vinderup.
Kilen rundt.
Søn. 26. maj 2019 kl. 10
Kom og oplev det kuperede terræn rundt Kilen. Kilen er
en fire kilometer lang brakvands sø med et varieret dyre
og fugleliv.En vejdæmning har siden 1856 skilt fjordarmen
fra resten af Limfjorden, og området er fredet. Kilen er
en del af en såkaldt tunneldal, dannet af smeltevand fra
sidste istid. Samkørsel fra Holstebro banegård Kl.
9.30.Kontakt turleder min. 3 dage forinden.Længde: Ca.
14 km.Turleder: Bodil Nielsen, 26 96 95 33Mødested: Pplads Bremdal Roklub, Fjordvejen 10 C, 7600 Struer Kl.
10.00
Pris: 30.
Sted: Bremdal Strand, Fjordvejen 12, Struer.
Sælsafari.
Man. 27. maj 2019 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden 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. Guiden fortæller om sælerne og det rige dyreliv i
Limfjorden, og på vejen hjem kan han også finde på at
fortælle lidt om det barske fiskerliv ved Vesterhavet.
Praktiske information. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere
ude på vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade
5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min.
før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje
med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 30. maj 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden 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
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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. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Praktiske information. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales.
Husk det er køligere ude på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt:
Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde: Der kan
ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden passet
imens i JyllandsAkvariets dog-lounge. Pris: 195 kr. pr.
person uanset alder. Lån af svømmevest, er med i
prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en tur. OBS. Der
arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje med
turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen
kan aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 30. maj 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Forårsvandreoplevelse i Husby Klitplantage den 31.
maj 2019.
Fre. 31. maj 2019 kl. 10-14
Gør Kristi Himmelfartsferien endnu bedre med en guidet
vandreoplevelse på vestkystens første certificerede
vandrerute. Nyd fantastiske naturoplevelser, mærk
vinden i håret og få stærke naturfortællinger fra
passioneret naturguide, når du melder dig til en tur i
Husby Klitplantage! Fredag i Kristi Himmelfartsferien
inviteres du til at deltage i en fantastisk guidet
vandretur med tid til de store naturoplevelser, gode
snakke og fordybelse. Der vil være rig mulighed for at
opleve naturen, da du gennem turen vil opleve himlen,
havet, klitterne, heden og skoven. Du vil mærke
sanserne blive stimuleret, når du møder naturens

skønne lyde, dufte og smukke farver. Vi vandrer i et
meget varieret terræn, hvor du kommer helt tæt på
vandet, når du bliver udfordret i klitterne langs den
smukke barske vestkyst, mærker stilheden på heden og
møder forårets farver og hører fuglene kvidre, når du
bevæger dig gennem Husby Klitplantage. Frokosten
indtager vi undervejs i den hyggelige Fjand Gårdbutik,
hvor ganen vil blive forfrisket med en lækker frokost og
øjet fornøjet af herlige delikatesser og skøn brugskunst.
Du får: Røde kinder. Vind i håret. Passionerede
fortællinger fra Jens Hedevang, Hedevang Outdoor. Ca. 11
km vandring på Vestkystens 1. certificerede vandrerute i
klitter. Lækker frokost på Fjand Gårdbutik. Tid: Fredag
den 31. maj klokken 10:00 ca. 14:00. Start: Helmklink
Havn, Hagevej 190, 6990 Ulfborg. Pris: Kr. 245,-. *Turen
bliver kun gennemført ved minimum 13 deltagere
Sted: Helmklink Havn, Hagevej 205, Ulfborg.
Rundvisning på Flamingo Naturpark.
Søn. 2. jun. 2019 kl. 13.30-15
Flamingo Knud, ejeren af Flamingo Naturpark Knud
Christensen, inviterer indenfor i parken til en Lokal
Fortælling med anekdoter om opbygningen af parken i
Vestjylland. Du vil komme til at høre om:. Fjumses Have Johnny forsøgte vinde Lisa (Fjumse) tilbage ved at lave en
have om bindingsværkshuset. Knud Christensen, gik med
på ideen og sammen udviklede de parken til det, den er i
dag. Som barn legede Knud i Testrupgaard Kloster. Da han
blev voksen, besluttede han at opføre en kopi i sin egen
naturpark - Slyk Kloster. Havens egen Akropolis ved
udgravningen af lagunen ved Pavillonen stod man med en
kæmpe jorddynge til overs. Det gav inspiration til et
mini-Akropolis, der nu er udsigtspunkt over parken. Nyd
også udsigten fra Pavillonen, som er bygget på pæle. Her
kan man nyde sin medbragte mad eller bestile på forhånd.
Ikke mindre end 20 forskellige slags åkander kan parken
med! Gå på jagt efter åkander i de mange søer og
laguner. I parken kan du også støde på Mosekonen og
Frihedsgudinden. Se også Kim Larsens gamle 2CV i laden!
Den afdøde sanger og entertainer havde en nær
tilknytning til Holstebro. Gennem mange år spillede han
på Kielgasten, hvor et nært venskab med Knud opstod. Ud
over den gamle bil har Knud en række genstande fra Kim
Larsens koncerter i Holstebro-området og en masse sjove
og rørende historier om den danske nationalskjald.
Desuden udstilles et væld af effekter fra Flamingo Pub i
Holstebro, som Knud var manden bag, og Lokalhistorisk
Arkiv i Ulfborg udstiller gamle maskiner, som har været
brugt i området. Rundvisningen er egnet for børn og
kørestolsbrugere med hjælper. Pris: Kr. 75,- pr. person.
(Entré kr. 50 + fortælling kr. 25,-). Køb din billet her. Find
inspiration til flere Lokale Fortællinger her
Sted: Flamingo Naturpark, Skalstrupvej 10, Vemb.
Sælsafari.
Man. 3. jun. 2019 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden 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.
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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. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Praktiske information. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales.
Husk det er køligere ude på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt:
Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde: Der kan
ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden passet
imens i JyllandsAkvariets dog-lounge. Pris: 195 kr. pr.
person uanset alder. Lån af svømmevest, er med i
prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en tur. OBS. Der
arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje med
turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen
kan aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 6. jun. 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Praktiske information.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold
øje med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi
lægger ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt.
Turen kan aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje
med turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.

Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 6. jun. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fortællevandring på Pilgrimsruten.
Søn. 9. jun. 2019 kl. 04.10-16
Fortællevandring på Pilgrimsruten den 9. juni 2019 er på
23 km i Husby Klitplantage ved Vesterhavet. Der er
modtagelse fra kl. 4.10 på Græm Strands p-plads. Vi nyder
solopgangen sammen pinsemorgen kl. 4.37. Så går turen
ad kvalitetsvandreruten Husby Klitplantage Ruten til Fjand
Gårdbutik, hvor der er morgenmad. Hver gang vi bevæger
os fra et stop på turen, synger vi "Må din vej gå dig i
møde". På Helmklink Havn er der morgenmad. Turen
fortsætter til Spidsbjerg Strand, bunkeren og
vandreklitten før der er 2 km stillevandring på den nye
trampesti gennem klitterne. Vi nyder udstigten ved
Marens Maw, går gennem klitplantagen, spiser frokost med
lokale råvarer og besøger Husby Kirke, hvor vi bliver stille
overfor pinsens budskab om Helligåndens komme. Fra
Nøgenbjerg er der igen en fantastisk udsigt over
hedelandskabet. Turen slutter på Græm Strand med kaffe
og kage fra Hedekaffe. Undervejs er der fortællinger om
naturen og kulturen i området. Mødested: P-pladsen,
Græm Strand, 6990 Ulfborg. Pris: Kr. 445,-. Tilmelding:
Først-til-mølle. Der er plads til 80 deltagere. Du får:
Morgenmad. Vind i håret og røde kinder. Lokale
fortællere. Stillevandring i klitterne. Musik og
fællessange. Frokost med lokale fødevarer. Kaffe og kage
fra Hedekaffe. Oplevelsen af at vandre i en stor gruppe.
Du kan bestille overnatning i nærheden af ruten her:
Fjand Gårdbutik B&B. Nissum Fjord Camping. Hotel Nørre
Vosborg. Klithedegårdens Bed & Breakfast
Sted: Husby Kirke, Græmvej 1, Husby, Ulfborg.
Sælsafari.
Man. 10. jun. 2019 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden 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
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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. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Praktiske information. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales.
Husk det er køligere ude på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt:
Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde: Der kan
ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden passet
imens i JyllandsAkvariets dog-lounge. Pris: 195 kr. pr.
person uanset alder. Lån af svømmevest, er med i
prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en tur. OBS. Der
arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje med
turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen
kan aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 13. jun. 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Praktiske information.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold
øje med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi
lægger ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt.
Turen kan aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje
med turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 13. jun. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Seafoodsafari.
Fre. 14. jun. 2019 kl. 13
Limfjorden og Vesterhavet som vi ligger lige midt imellem
er fuld af de mest fantastiske, lækre og smagfulde
råvarer. Guiden har valgt nogle af sæsonens bedste på
forhånd, men sammen skal vi også selv ud og jage nogle.
Iført waders går vi på jagt i Limfjorden efter - alt
afhængig af årstiden - østers, krabber, muslinger, salturt
eller havtorn, som vi skal ud at finde. Efter jagten tænder
vi op i grillen og gasblussene. Nu skal vi smage på,
eksperimentere med og nyde de udsøgte råvarer. Guiden
har en masse forslag til smagsnuancer, men du skal også
være med til at gøre smagsoplevelsen unik. Under guidens
kyndige vejledning skal du selv tilberede råvarerne. Vi
nyder menuen med et tilhørende glas kold hvid- og
mousserende vin. De skaldyr og urter, du selv har 'fanget'
og ikke spist, må du naturligvis beholde efter turen.
Denne gastronomiske gourmetoplevelse indeholder: 3
timers seafoodsafari med naturguide En skaldyrsjagt i
Limfjorden inkl. lån af waders og alt andet nødvendigt
udstyr Tilberedning af dagens fangst på grill, suppleret
med årstidens urter og friske fisk og skaldyr fra
fiskeauktionen Hvid- og mousserende vin Spand til fragt af
egen fangst (+ evt. østerskniv). Praktiske informationer.
Varighed: Ca. 3 timer. Påklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr, da safarien foregår udendørs. Tag gerne et
par ekstra strømper og evt. bukser med, hvis du skulle
være uheldig at få vand i dine waders, mens vi er på jagt i
Limfjorden. Mødested: P-pladsen ved Gjellerodde
Cafeteria, Gjelleroddevej 73, 7620 Lemvig. Bemærk: I
tilfælde af dårligt vejr eller for få tilmeldte kan turen
blive aflyst. Er turen booket, vil man få besked om
aflysning; enten via sms, e-mail eller pr. telefon. Vi
opdaterer dagligt turkalenderen og opretter ofte nye ture
Pris: 595.
Sted: Odden Cafereria, Gjelleroddevej 73, Gjellerodde,
Lemvig.
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Seafoodsafari.
Fre. 14. jun. 2019 kl. 13-16
Seafoodsafari en gastronomisk, unik oplevelse
Limfjorden og Vesterhavet som vi ligger lige midt
imellem er fuld af de mest fantastiske, lækre og
smagfulde råvarer. Guiden har valgt nogle af sæsonens
bedste på forhånd, fx taskekrabber, muslinger og
sprælfrisk fisk fra Thyborøn Fiskeauktion, men sammen
skal vi også selv ud og jage nogle. Iført waders går vi på
jagt i Limfjorden efter alt afhængig af årstiden østers,
krabber, muslinger, salturt eller havtorn, som vi skal ud
at finde. Efter jagten tænder vi op i grillen og
gasblussene. Nu skal vi smage på, eksperimentere med
og nyde de udsøgte råvarer. Guiden har en masse
forslag til smagsnuancer, men du skal også være med til
at gøre smagsoplevelsen unik. Under guidens kyndige
vejledning skal du selv tilberede råvarerne. Vi nyder
menuen med et tilhørende glas kold hvid- og
mousserende vin. De skaldyr og urter, du selv har fanget
og ikke spist, må du naturligvis beholde efter turen.
Denne gastronomiske gourmetoplevelse indeholder: 3
timers seafoodsafari med naturguideEn skaldyrsjagt i
Limfjorden inkl. lån af waders og alt andet nødvendigt
udstyr Tilberedning af dagens fangst på grill, suppleret
med årstidens urter og friske fisk og skaldyr fra
fiskeauktionenHvid- og mousserende vinSpand til fragt
af egen fangst (+ evt. østerskniv). Praktiske
informationer: Varighed: Ca. 3 timer. Påklædning: Husk
tøj efter årstidens vejr, da safarien foregår udendørs.
Tag gerne et par ekstra strømper og evt. bukser med,
hvis du skulle være uheldig at få vand i dine waders,
mens vi er på jagt i Limfjorden. Mødested: P-pladsen
ved Gjellerodde Cafeteria, Gjelleroddevej 73, 7620
Lemvig. Bemærk: I tilfælde af dårligt vejr eller for få
tilmeldte kan turen blive aflyst. Er turen booket, vil
man få besked om aflysning; enten via sms, e-mail eller
pr. telefon. Vi opdaterer dagligt turkalenderen og
opretter ofte nye ture
Pris: 595 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rundvisning på Flamingo Naturpark.
Søn. 16. jun. 2019 kl. 13.30-15
Flamingo Knud, ejeren af Flamingo Naturpark Knud
Christensen, inviterer indenfor i parken til en Lokal
Fortælling med anekdoter om opbygningen af parken i
Vestjylland. Du vil komme til at høre om:. Fjumses Have
- Johnny forsøgte vinde Lisa (Fjumse) tilbage ved at lave
en have om bindingsværkshuset. Knud Christensen, gik
med på ideen og sammen udviklede de parken til det,
den er i dag. Som barn legede Knud i Testrupgaard
Kloster. Da han blev voksen, besluttede han at opføre
en kopi i sin egen naturpark - Slyk Kloster. Havens egen
Akropolis ved udgravningen af lagunen ved Pavillonen
stod man med en kæmpe jorddynge til overs. Det gav
inspiration til et mini-Akropolis, der nu er udsigtspunkt
over parken. Nyd også udsigten fra Pavillonen, som er
bygget på pæle. Her kan man nyde sin medbragte mad
eller bestile på forhånd. Ikke mindre end 20 forskellige
slags åkander kan parken med! Gå på jagt efter åkander

i de mange søer og laguner. I parken kan du også støde på
Mosekonen og Frihedsgudinden. Se også Kim Larsens gamle
2CV i laden! Den afdøde sanger og entertainer havde en
nær tilknytning til Holstebro. Gennem mange år spillede
han på Kielgasten, hvor et nært venskab med Knud
opstod. Ud over den gamle bil har Knud en række
genstande fra Kim Larsens koncerter i Holstebro-området
og en masse sjove og rørende historier om den danske
nationalskjald. Desuden udstilles et væld af effekter fra
Flamingo Pub i Holstebro, som Knud var manden bag, og
Lokalhistorisk Arkiv i Ulfborg udstiller gamle maskiner,
som har været brugt i området. Rundvisningen er egnet
for børn og kørestolsbrugere med hjælper. Pris: Kr. 75,pr. person. (Entré kr. 50 + fortælling kr. 25,-). Køb din
billet her. Find inspiration til flere Lokale Fortællinger her
Sted: Flamingo Naturpark, Skalstrupvej 10, Vemb.
Sælsafari.
Man. 17. jun. 2019 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden 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. Guiden fortæller om sælerne og det rige dyreliv i
Limfjorden, og på vejen hjem kan han også finde på at
fortælle lidt om det barske fiskerliv ved Vesterhavet.
Praktiske information. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere
ude på vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade
5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min.
før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje
med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 20. jun. 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden 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

i samarbejde med

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

Naturoplevelser
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige dyreliv i
Limfjorden, og på vejen hjem kan han også finde på at
fortælle lidt om det barske fiskerliv ved Vesterhavet.
Praktiske information. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt:
Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde: Der kan
ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden passet
imens i JyllandsAkvariets dog-lounge. Pris: 195 kr. pr.
person uanset alder. Lån af svømmevest, er med i
prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en tur. OBS. Der
arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje med
turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen
kan aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 20. jun. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 24. jun. 2019 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Praktiske information.

Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde: Der
kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets dog-lounge. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Lån af svømmevest, er med i
prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en tur. OBS. Der
arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje med
turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 27. jun. 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden 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. Guiden fortæller om sælerne og det rige dyreliv i
Limfjorden, og på vejen hjem kan han også finde på at
fortælle lidt om det barske fiskerliv ved Vesterhavet.
Praktiske information. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere
ude på vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade
5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min.
før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje
med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 27. jun. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
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Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge
med voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores
turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores
turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Tur i Stråsø Plantage.
Lør. 29. jun. 2019 kl. 10
På denne tur kommer vi gennem skov og hedeområder I
det naturskønne Stråsø plantage. Vi kommer ud til
ådalen, hvor Lilleåen løber og vi kommer nok forbi en
del små søer, som der er mange af i området. Selvom
det er ulveland, ser vi nok ikke ulve på denne tur.
Samkørsels fra Holstebrobanegård kl. 9.15. Kontakt
turlederen 3 dage forinden. Turlængde: 20 km.
Mødested:
https://www.visitholstebro.dk/badesoe-straasoe-planta
ge-gdk1039125:
https://www.visitholstebro.dk/badesoe-straasoe-planta
ge-gdk1039125. Turleder: Jens Peder Møller. Tlf:
21758786. Arrangør: DVL, Holstebro Afd
Pris: 30.
Sted: Badesøen, Lystlundvej drejes ned ad Skelvej,,
Ulfborg.

Ravsafari med Ravgaranti.
Tir. 9. jul. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

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

Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 11. jul. 2019 kl. 14 & 10
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 4. jul. 2019 kl. 14 & 10
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en

Seafoodsafari.
Fre. 12. jul. 2019 kl. 13
Limfjorden og Vesterhavet som vi ligger lige midt imellem
er fuld af de mest fantastiske, lækre og smagfulde
råvarer. Guiden har valgt nogle af sæsonens bedste på
forhånd, men sammen skal vi også selv ud og jage nogle.
Iført waders går vi på jagt i Limfjorden efter - alt
afhængig af årstiden - østers, krabber, muslinger, salturt
eller havtorn, som vi skal ud at finde. Efter jagten tænder
vi op i grillen og gasblussene. Nu skal vi smage på,
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eksperimentere med og nyde de udsøgte råvarer.
Guiden har en masse forslag til smagsnuancer, men du
skal også være med til at gøre smagsoplevelsen unik.
Under guidens kyndige vejledning skal du selv tilberede
råvarerne. Vi nyder menuen med et tilhørende glas kold
hvid- og mousserende vin. De skaldyr og urter, du selv
har 'fanget' og ikke spist, må du naturligvis beholde
efter turen. Denne gastronomiske gourmetoplevelse
indeholder: 3 timers seafoodsafari med naturguide En
skaldyrsjagt i Limfjorden inkl. lån af waders og alt
andet nødvendigt udstyr Tilberedning af dagens fangst
på grill, suppleret med årstidens urter og friske fisk og
skaldyr fra fiskeauktionen Hvid- og mousserende vin
Spand til fragt af egen fangst (+ evt. østerskniv).
Praktiske informationer. Varighed: Ca. 3 timer.
Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr, da safarien
foregår udendørs. Tag gerne et par ekstra strømper og
evt. bukser med, hvis du skulle være uheldig at få vand
i dine waders, mens vi er på jagt i Limfjorden.
Mødested: P-pladsen ved Gjellerodde Cafeteria,
Gjelleroddevej 73, 7620 Lemvig. Bemærk: I tilfælde af
dårligt vejr eller for få tilmeldte kan turen blive aflyst.
Er turen booket, vil man få besked om aflysning; enten
via sms, e-mail eller pr. telefon. Vi opdaterer dagligt
turkalenderen og opretter ofte nye ture
Pris: 595.
Sted: Odden Cafereria, Gjelleroddevej 73, Gjellerodde,
Lemvig.

mens vi er på jagt i Limfjorden. Mødested: P-pladsen ved
Gjellerodde Cafeteria, Gjelleroddevej 73, 7620 Lemvig.
Bemærk: I tilfælde af dårligt vejr eller for få tilmeldte
kan turen blive aflyst. Er turen booket, vil man få besked
om aflysning; enten via sms, e-mail eller pr. telefon. Vi
opdaterer dagligt turkalenderen og opretter ofte nye ture
Pris: 595 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Seafoodsafari.
Fre. 12. jul. 2019 kl. 13-16
Seafoodsafari en gastronomisk, unik oplevelse
Limfjorden og Vesterhavet som vi ligger lige midt
imellem er fuld af de mest fantastiske, lækre og
smagfulde råvarer. Guiden har valgt nogle af sæsonens
bedste på forhånd, fx taskekrabber, muslinger og
sprælfrisk fisk fra Thyborøn Fiskeauktion, men sammen
skal vi også selv ud og jage nogle. Iført waders går vi på
jagt i Limfjorden efter alt afhængig af årstiden østers,
krabber, muslinger, salturt eller havtorn, som vi skal ud
at finde. Efter jagten tænder vi op i grillen og
gasblussene. Nu skal vi smage på, eksperimentere med
og nyde de udsøgte råvarer. Guiden har en masse
forslag til smagsnuancer, men du skal også være med til
at gøre smagsoplevelsen unik. Under guidens kyndige
vejledning skal du selv tilberede råvarerne. Vi nyder
menuen med et tilhørende glas kold hvid- og
mousserende vin. De skaldyr og urter, du selv har fanget
og ikke spist, må du naturligvis beholde efter turen.
Denne gastronomiske gourmetoplevelse indeholder: 3
timers seafoodsafari med naturguideEn skaldyrsjagt i
Limfjorden inkl. lån af waders og alt andet nødvendigt
udstyr Tilberedning af dagens fangst på grill, suppleret
med årstidens urter og friske fisk og skaldyr fra
fiskeauktionenHvid- og mousserende vinSpand til fragt
af egen fangst (+ evt. østerskniv). Praktiske
informationer: Varighed: Ca. 3 timer. Påklædning: Husk
tøj efter årstidens vejr, da safarien foregår udendørs.
Tag gerne et par ekstra strømper og evt. bukser med,
hvis du skulle være uheldig at få vand i dine waders,

Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 18. jul. 2019 kl. 14 & 10
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

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

Ravsafari med Ravgaranti.
Tir. 23. jul. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
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JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge
med voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores
turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores
turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 25. jul. 2019 kl. 14 & 10
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Ravsafari med Ravgaranti.
Tir. 6. aug. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Ravsafari med Ravgaranti.
Tir. 30. jul. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 8. aug. 2019 kl. 14 & 10
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 1. aug. 2019 kl. 14 & 10
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:

Seafoodsafari.
Fre. 9. aug. 2019 kl. 13
Limfjorden og Vesterhavet som vi ligger lige midt imellem
er fuld af de mest fantastiske, lækre og smagfulde
råvarer. Guiden har valgt nogle af sæsonens bedste på
forhånd, men sammen skal vi også selv ud og jage nogle.
Iført waders går vi på jagt i Limfjorden efter - alt
afhængig af årstiden - østers, krabber, muslinger, salturt
eller havtorn, som vi skal ud at finde. Efter jagten tænder
vi op i grillen og gasblussene. Nu skal vi smage på,
eksperimentere med og nyde de udsøgte råvarer. Guiden
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har en masse forslag til smagsnuancer, men du skal også
være med til at gøre smagsoplevelsen unik. Under
guidens kyndige vejledning skal du selv tilberede
råvarerne. Vi nyder menuen med et tilhørende glas kold
hvid- og mousserende vin. De skaldyr og urter, du selv
har 'fanget' og ikke spist, må du naturligvis beholde
efter turen. Denne gastronomiske gourmetoplevelse
indeholder: 3 timers seafoodsafari med naturguide En
skaldyrsjagt i Limfjorden inkl. lån af waders og alt
andet nødvendigt udstyr Tilberedning af dagens fangst
på grill, suppleret med årstidens urter og friske fisk og
skaldyr fra fiskeauktionen Hvid- og mousserende vin
Spand til fragt af egen fangst (+ evt. østerskniv).
Praktiske informationer. Varighed: Ca. 3 timer.
Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr, da safarien
foregår udendørs. Tag gerne et par ekstra strømper og
evt. bukser med, hvis du skulle være uheldig at få vand
i dine waders, mens vi er på jagt i Limfjorden.
Mødested: P-pladsen ved Gjellerodde Cafeteria,
Gjelleroddevej 73, 7620 Lemvig. Bemærk: I tilfælde af
dårligt vejr eller for få tilmeldte kan turen blive aflyst.
Er turen booket, vil man få besked om aflysning; enten
via sms, e-mail eller pr. telefon. Vi opdaterer dagligt
turkalenderen og opretter ofte nye ture
Pris: 595.
Sted: Odden Cafereria, Gjelleroddevej 73, Gjellerodde,
Lemvig.
Seafoodsafari.
Fre. 9. aug. 2019 kl. 13-16
Seafoodsafari en gastronomisk, unik oplevelse
Limfjorden og Vesterhavet som vi ligger lige midt
imellem er fuld af de mest fantastiske, lækre og
smagfulde råvarer. Guiden har valgt nogle af sæsonens
bedste på forhånd, fx taskekrabber, muslinger og
sprælfrisk fisk fra Thyborøn Fiskeauktion, men sammen
skal vi også selv ud og jage nogle. Iført waders går vi på
jagt i Limfjorden efter alt afhængig af årstiden østers,
krabber, muslinger, salturt eller havtorn, som vi skal ud
at finde. Efter jagten tænder vi op i grillen og
gasblussene. Nu skal vi smage på, eksperimentere med
og nyde de udsøgte råvarer. Guiden har en masse
forslag til smagsnuancer, men du skal også være med til
at gøre smagsoplevelsen unik. Under guidens kyndige
vejledning skal du selv tilberede råvarerne. Vi nyder
menuen med et tilhørende glas kold hvid- og
mousserende vin. De skaldyr og urter, du selv har fanget
og ikke spist, må du naturligvis beholde efter turen.
Denne gastronomiske gourmetoplevelse indeholder: 3
timers seafoodsafari med naturguideEn skaldyrsjagt i
Limfjorden inkl. lån af waders og alt andet nødvendigt
udstyr Tilberedning af dagens fangst på grill, suppleret
med årstidens urter og friske fisk og skaldyr fra
fiskeauktionenHvid- og mousserende vinSpand til fragt
af egen fangst (+ evt. østerskniv). Praktiske
informationer: Varighed: Ca. 3 timer. Påklædning: Husk
tøj efter årstidens vejr, da safarien foregår udendørs.
Tag gerne et par ekstra strømper og evt. bukser med,
hvis du skulle være uheldig at få vand i dine waders,
mens vi er på jagt i Limfjorden. Mødested: P-pladsen

ved Gjellerodde Cafeteria, Gjelleroddevej 73, 7620
Lemvig. Bemærk: I tilfælde af dårligt vejr eller for få
tilmeldte kan turen blive aflyst. Er turen booket, vil man
få besked om aflysning; enten via sms, e-mail eller pr.
telefon. Vi opdaterer dagligt turkalenderen og opretter
ofte nye ture
Pris: 595 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tir. 13. aug. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 15. aug. 2019 kl. 14 & 10
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tir. 20. aug. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
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JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge
med voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores
turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores
turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 22. aug. 2019 kl. 14 & 10
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 1. sep. 2019 kl. 13
Østerssafari pluk en af verdens bedste råvare! Iført waders
tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer.
Hør om limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de
bedste lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas champagne til. Oplevelser østerssafarien
indeholder. 2-3 timers østersjagt og -tilberedning.
Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån af waders. Et
glas champagne. Spand til at fragte østers i (du får
spanden med hjem) En østerskniv, som du kan tage med
hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag gerne østers
med hjem til eget forbrug. Praktisk information. Varighed:
Ca. 3 timer. Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og
gerne ekstra strømper og bukser hvis du skulle være
uheldig og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.

Ravsafari med Ravgaranti.
Tir. 27. aug. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 29. aug. 2019 kl. 14 & 10
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:

Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 5. sep. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 8. sep. 2019 kl. 13
Østerssafari pluk en af verdens bedste råvare! Iført waders
tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer.
Hør om limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de
bedste lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
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åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på
kulgrill og får et glas champagne til. Oplevelser
østerssafarien indeholder. 2-3 timers østersjagt og
-tilberedning. Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån
af waders. Et glas champagne. Spand til at fragte østers
i (du får spanden med hjem) En østerskniv, som du kan
tage med hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag
gerne østers med hjem til eget forbrug. Praktisk
information. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning: Husk
tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser hvis du skulle være uheldig og få vand i dine
waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr./person
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 12. sep. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Seafoodsafari.
Fre. 13. sep. 2019 kl. 13
Limfjorden og Vesterhavet som vi ligger lige midt
imellem er fuld af de mest fantastiske, lækre og
smagfulde råvarer. Guiden har valgt nogle af sæsonens
bedste på forhånd, men sammen skal vi også selv ud og
jage nogle. Iført waders går vi på jagt i Limfjorden efter
- alt afhængig af årstiden - østers, krabber, muslinger,
salturt eller havtorn, som vi skal ud at finde. Efter
jagten tænder vi op i grillen og gasblussene. Nu skal vi
smage på, eksperimentere med og nyde de udsøgte
råvarer. Guiden har en masse forslag til smagsnuancer,
men du skal også være med til at gøre smagsoplevelsen
unik. Under guidens kyndige vejledning skal du selv
tilberede råvarerne. Vi nyder menuen med et tilhørende
glas kold hvid- og mousserende vin. De skaldyr og urter,
du selv har 'fanget' og ikke spist, må du naturligvis
beholde efter turen. Denne gastronomiske
gourmetoplevelse indeholder: 3 timers seafoodsafari
med naturguide En skaldyrsjagt i Limfjorden inkl. lån af
waders og alt andet nødvendigt udstyr Tilberedning af
dagens fangst på grill, suppleret med årstidens urter og

friske fisk og skaldyr fra fiskeauktionen Hvid- og
mousserende vin Spand til fragt af egen fangst (+ evt.
østerskniv). Praktiske informationer. Varighed: Ca. 3
timer. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr, da
safarien foregår udendørs. Tag gerne et par ekstra
strømper og evt. bukser med, hvis du skulle være uheldig
at få vand i dine waders, mens vi er på jagt i Limfjorden.
Mødested: P-pladsen ved Gjellerodde Cafeteria,
Gjelleroddevej 73, 7620 Lemvig. Bemærk: I tilfælde af
dårligt vejr eller for få tilmeldte kan turen blive aflyst. Er
turen booket, vil man få besked om aflysning; enten via
sms, e-mail eller pr. telefon. Vi opdaterer dagligt
turkalenderen og opretter ofte nye ture
Pris: 595.
Sted: Odden Cafereria, Gjelleroddevej 73, Gjellerodde,
Lemvig.
Seafoodsafari.
Fre. 13. sep. 2019 kl. 13-16
Seafoodsafari en gastronomisk, unik oplevelse Limfjorden
og Vesterhavet som vi ligger lige midt imellem er fuld af
de mest fantastiske, lækre og smagfulde råvarer. Guiden
har valgt nogle af sæsonens bedste på forhånd, fx
taskekrabber, muslinger og sprælfrisk fisk fra Thyborøn
Fiskeauktion, men sammen skal vi også selv ud og jage
nogle. Iført waders går vi på jagt i Limfjorden efter alt
afhængig af årstiden østers, krabber, muslinger, salturt
eller havtorn, som vi skal ud at finde. Efter jagten tænder
vi op i grillen og gasblussene. Nu skal vi smage på,
eksperimentere med og nyde de udsøgte råvarer. Guiden
har en masse forslag til smagsnuancer, men du skal også
være med til at gøre smagsoplevelsen unik. Under guidens
kyndige vejledning skal du selv tilberede råvarerne. Vi
nyder menuen med et tilhørende glas kold hvid- og
mousserende vin. De skaldyr og urter, du selv har fanget
og ikke spist, må du naturligvis beholde efter turen.
Denne gastronomiske gourmetoplevelse indeholder: 3
timers seafoodsafari med naturguideEn skaldyrsjagt i
Limfjorden inkl. lån af waders og alt andet nødvendigt
udstyr Tilberedning af dagens fangst på grill, suppleret
med årstidens urter og friske fisk og skaldyr fra
fiskeauktionenHvid- og mousserende vinSpand til fragt af
egen fangst (+ evt. østerskniv). Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 3 timer. Påklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr, da safarien foregår udendørs. Tag gerne et
par ekstra strømper og evt. bukser med, hvis du skulle
være uheldig at få vand i dine waders, mens vi er på jagt i
Limfjorden. Mødested: P-pladsen ved Gjellerodde
Cafeteria, Gjelleroddevej 73, 7620 Lemvig. Bemærk: I
tilfælde af dårligt vejr eller for få tilmeldte kan turen
blive aflyst. Er turen booket, vil man få besked om
aflysning; enten via sms, e-mail eller pr. telefon. Vi
opdaterer dagligt turkalenderen og opretter ofte nye ture
Pris: 595 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
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Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 15. sep. 2019 kl. 13
Østerssafari pluk en af verdens bedste råvare! Iført
waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede
liv, og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige
Limfjord. Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger
dem, hvordan de åbnes, og hvordan du kan tilberede
dem. Efter jagten smager vi dem rå, tilbereder en del af
fangsten på kulgrill og får et glas champagne til.
Oplevelser østerssafarien indeholder. 2-3 timers
østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd til
tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne. Spand
til at fragte østers i (du får spanden med hjem) En
østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig
og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 19. sep. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 22. sep. 2019 kl. 13
Østerssafari pluk en af verdens bedste råvare! Iført
waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede
liv, og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige
Limfjord. Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger
dem, hvordan de åbnes, og hvordan du kan tilberede
dem. Efter jagten smager vi dem rå, tilbereder en del af
fangsten på kulgrill og får et glas champagne til.
Oplevelser østerssafarien indeholder. 2-3 timers
østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd til
tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne. Spand
til at fragte østers i (du får spanden med hjem) En
østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine

østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra
strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og få vand
i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr./person
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 26. sep. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 29. sep. 2019 kl. 13
Østerssafari pluk en af verdens bedste råvare! Iført waders
tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer.
Hør om limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de
bedste lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas champagne til. Oplevelser østerssafarien
indeholder. 2-3 timers østersjagt og -tilberedning.
Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån af waders. Et
glas champagne. Spand til at fragte østers i (du får
spanden med hjem) En østerskniv, som du kan tage med
hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag gerne østers
med hjem til eget forbrug. Praktisk information. Varighed:
Ca. 3 timer. Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og
gerne ekstra strømper og bukser hvis du skulle være
uheldig og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 3. okt. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
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Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du
selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge
med voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores
turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 6. okt. 2019 kl. 13
Østerssafari pluk en af verdens bedste råvare! Iført
waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede
liv, og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige
Limfjord. Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger
dem, hvordan de åbnes, og hvordan du kan tilberede
dem. Efter jagten smager vi dem rå, tilbereder en del af
fangsten på kulgrill og får et glas champagne til.
Oplevelser østerssafarien indeholder. 2-3 timers
østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd til
tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne. Spand
til at fragte østers i (du får spanden med hjem) En
østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig
og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 10. okt. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 13. okt. 2019 kl. 13
Østerssafari pluk en af verdens bedste råvare! Iført waders
tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer.
Hør om limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de
bedste lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas champagne til. Oplevelser østerssafarien
indeholder. 2-3 timers østersjagt og -tilberedning.
Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån af waders. Et
glas champagne. Spand til at fragte østers i (du får
spanden med hjem) En østerskniv, som du kan tage med
hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag gerne østers
med hjem til eget forbrug. Praktisk information. Varighed:
Ca. 3 timer. Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og
gerne ekstra strømper og bukser hvis du skulle være
uheldig og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 17. okt. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Seafoodsafari.
Fre. 18. okt. 2019 kl. 13
Limfjorden og Vesterhavet som vi ligger lige midt imellem
er fuld af de mest fantastiske, lækre og smagfulde
råvarer. Guiden har valgt nogle af sæsonens bedste på
forhånd, men sammen skal vi også selv ud og jage nogle.
Iført waders går vi på jagt i Limfjorden efter - alt
afhængig af årstiden - østers, krabber, muslinger, salturt
eller havtorn, som vi skal ud at finde. Efter jagten tænder
vi op i grillen og gasblussene. Nu skal vi smage på,
eksperimentere med og nyde de udsøgte råvarer. Guiden
har en masse forslag til smagsnuancer, men du skal også
være med til at gøre smagsoplevelsen unik. Under guidens
kyndige vejledning skal du selv tilberede råvarerne. Vi
nyder menuen med et tilhørende glas kold hvid- og
mousserende vin. De skaldyr og urter, du selv har 'fanget'
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og ikke spist, må du naturligvis beholde efter turen.
Denne gastronomiske gourmetoplevelse indeholder: 3
timers seafoodsafari med naturguide En skaldyrsjagt i
Limfjorden inkl. lån af waders og alt andet nødvendigt
udstyr Tilberedning af dagens fangst på grill, suppleret
med årstidens urter og friske fisk og skaldyr fra
fiskeauktionen Hvid- og mousserende vin Spand til fragt
af egen fangst (+ evt. østerskniv). Praktiske
informationer. Varighed: Ca. 3 timer. Påklædning: Husk
tøj efter årstidens vejr, da safarien foregår udendørs.
Tag gerne et par ekstra strømper og evt. bukser med,
hvis du skulle være uheldig at få vand i dine waders,
mens vi er på jagt i Limfjorden. Mødested: P-pladsen
ved Gjellerodde Cafeteria, Gjelleroddevej 73, 7620
Lemvig. Bemærk: I tilfælde af dårligt vejr eller for få
tilmeldte kan turen blive aflyst. Er turen booket, vil
man få besked om aflysning; enten via sms, e-mail eller
pr. telefon. Vi opdaterer dagligt turkalenderen og
opretter ofte nye ture
Pris: 595.
Sted: Odden Cafereria, Gjelleroddevej 73, Gjellerodde,
Lemvig.
Seafoodsafari.
Fre. 18. okt. 2019 kl. 13-16
Seafoodsafari en gastronomisk, unik oplevelse
Limfjorden og Vesterhavet som vi ligger lige midt
imellem er fuld af de mest fantastiske, lækre og
smagfulde råvarer. Guiden har valgt nogle af sæsonens
bedste på forhånd, fx taskekrabber, muslinger og
sprælfrisk fisk fra Thyborøn Fiskeauktion, men sammen
skal vi også selv ud og jage nogle. Iført waders går vi på
jagt i Limfjorden efter alt afhængig af årstiden østers,
krabber, muslinger, salturt eller havtorn, som vi skal ud
at finde. Efter jagten tænder vi op i grillen og
gasblussene. Nu skal vi smage på, eksperimentere med
og nyde de udsøgte råvarer. Guiden har en masse
forslag til smagsnuancer, men du skal også være med til
at gøre smagsoplevelsen unik. Under guidens kyndige
vejledning skal du selv tilberede råvarerne. Vi nyder
menuen med et tilhørende glas kold hvid- og
mousserende vin. De skaldyr og urter, du selv har fanget
og ikke spist, må du naturligvis beholde efter turen.
Denne gastronomiske gourmetoplevelse indeholder: 3
timers seafoodsafari med naturguideEn skaldyrsjagt i
Limfjorden inkl. lån af waders og alt andet nødvendigt
udstyr Tilberedning af dagens fangst på grill, suppleret
med årstidens urter og friske fisk og skaldyr fra
fiskeauktionenHvid- og mousserende vinSpand til fragt
af egen fangst (+ evt. østerskniv). Praktiske
informationer: Varighed: Ca. 3 timer. Påklædning: Husk
tøj efter årstidens vejr, da safarien foregår udendørs.
Tag gerne et par ekstra strømper og evt. bukser med,
hvis du skulle være uheldig at få vand i dine waders,
mens vi er på jagt i Limfjorden. Mødested: P-pladsen
ved Gjellerodde Cafeteria, Gjelleroddevej 73, 7620
Lemvig. Bemærk: I tilfælde af dårligt vejr eller for få
tilmeldte kan turen blive aflyst. Er turen booket, vil
man få besked om aflysning; enten via sms, e-mail eller
pr. telefon. Vi opdaterer dagligt turkalenderen og

opretter ofte nye ture
Pris: 595 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 20. okt. 2019 kl. 13
Østerssafari pluk en af verdens bedste råvare! Iført waders
tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer.
Hør om limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de
bedste lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas champagne til. Oplevelser østerssafarien
indeholder. 2-3 timers østersjagt og -tilberedning.
Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån af waders. Et
glas champagne. Spand til at fragte østers i (du får
spanden med hjem) En østerskniv, som du kan tage med
hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag gerne østers
med hjem til eget forbrug. Praktisk information. Varighed:
Ca. 3 timer. Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og
gerne ekstra strømper og bukser hvis du skulle være
uheldig og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 24. okt. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 27. okt. 2019 kl. 13
Østerssafari pluk en af verdens bedste råvare! Iført waders
tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer.
Hør om limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de
bedste lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas champagne til. Oplevelser østerssafarien
indeholder. 2-3 timers østersjagt og -tilberedning.
Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån af waders. Et
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glas champagne. Spand til at fragte østers i (du får
spanden med hjem) En østerskniv, som du kan tage med
hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag gerne østers
med hjem til eget forbrug. Praktisk information.
Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr og gerne ekstra strømper og bukser hvis
du skulle være uheldig og få vand i dine waders.
Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk & Bistro ApS,
Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300 kr./person
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 31. okt. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 3. nov. 2019 kl. 13
Østerssafari pluk en af verdens bedste råvare! Iført
waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede
liv, og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige
Limfjord. Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger
dem, hvordan de åbnes, og hvordan du kan tilberede
dem. Efter jagten smager vi dem rå, tilbereder en del af
fangsten på kulgrill og får et glas champagne til.
Oplevelser østerssafarien indeholder. 2-3 timers
østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd til
tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne. Spand
til at fragte østers i (du får spanden med hjem) En
østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig
og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.

Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 7. nov. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 10. nov. 2019 kl. 13
Østerssafari pluk en af verdens bedste råvare! Iført waders
tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer.
Hør om limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de
bedste lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas champagne til. Oplevelser østerssafarien
indeholder. 2-3 timers østersjagt og -tilberedning.
Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån af waders. Et
glas champagne. Spand til at fragte østers i (du får
spanden med hjem) En østerskniv, som du kan tage med
hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag gerne østers
med hjem til eget forbrug. Praktisk information. Varighed:
Ca. 3 timer. Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og
gerne ekstra strømper og bukser hvis du skulle være
uheldig og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 14. nov. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
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teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Seafoodsafari.
Fre. 15. nov. 2019 kl. 13
Limfjorden og Vesterhavet som vi ligger lige midt
imellem er fuld af de mest fantastiske, lækre og
smagfulde råvarer. Guiden har valgt nogle af sæsonens
bedste på forhånd, men sammen skal vi også selv ud og
jage nogle. Iført waders går vi på jagt i Limfjorden efter
- alt afhængig af årstiden - østers, krabber, muslinger,
salturt eller havtorn, som vi skal ud at finde. Efter
jagten tænder vi op i grillen og gasblussene. Nu skal vi
smage på, eksperimentere med og nyde de udsøgte
råvarer. Guiden har en masse forslag til smagsnuancer,
men du skal også være med til at gøre smagsoplevelsen
unik. Under guidens kyndige vejledning skal du selv
tilberede råvarerne. Vi nyder menuen med et tilhørende
glas kold hvid- og mousserende vin. De skaldyr og urter,
du selv har 'fanget' og ikke spist, må du naturligvis
beholde efter turen. Denne gastronomiske
gourmetoplevelse indeholder: 3 timers seafoodsafari
med naturguide En skaldyrsjagt i Limfjorden inkl. lån af
waders og alt andet nødvendigt udstyr Tilberedning af
dagens fangst på grill, suppleret med årstidens urter og
friske fisk og skaldyr fra fiskeauktionen Hvid- og
mousserende vin Spand til fragt af egen fangst (+ evt.
østerskniv). Praktiske informationer. Varighed: Ca. 3
timer. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr, da
safarien foregår udendørs. Tag gerne et par ekstra
strømper og evt. bukser med, hvis du skulle være
uheldig at få vand i dine waders, mens vi er på jagt i
Limfjorden. Mødested: P-pladsen ved Gjellerodde
Cafeteria, Gjelleroddevej 73, 7620 Lemvig. Bemærk: I
tilfælde af dårligt vejr eller for få tilmeldte kan turen
blive aflyst. Er turen booket, vil man få besked om
aflysning; enten via sms, e-mail eller pr. telefon. Vi
opdaterer dagligt turkalenderen og opretter ofte nye
ture
Pris: 595.
Sted: Odden Cafereria, Gjelleroddevej 73, Gjellerodde,
Lemvig.
Seafoodsafari.
Fre. 15. nov. 2019 kl. 13-16
Seafoodsafari en gastronomisk, unik oplevelse
Limfjorden og Vesterhavet som vi ligger lige midt
imellem er fuld af de mest fantastiske, lækre og
smagfulde råvarer. Guiden har valgt nogle af sæsonens
bedste på forhånd, fx taskekrabber, muslinger og
sprælfrisk fisk fra Thyborøn Fiskeauktion, men sammen
skal vi også selv ud og jage nogle. Iført waders går vi på
jagt i Limfjorden efter alt afhængig af årstiden østers,
krabber, muslinger, salturt eller havtorn, som vi skal ud
at finde. Efter jagten tænder vi op i grillen og
gasblussene. Nu skal vi smage på, eksperimentere med
og nyde de udsøgte råvarer. Guiden har en masse
forslag til smagsnuancer, men du skal også være med til
at gøre smagsoplevelsen unik. Under guidens kyndige

vejledning skal du selv tilberede råvarerne. Vi nyder
menuen med et tilhørende glas kold hvid- og mousserende
vin. De skaldyr og urter, du selv har fanget og ikke spist,
må du naturligvis beholde efter turen. Denne
gastronomiske gourmetoplevelse indeholder: 3 timers
seafoodsafari med naturguideEn skaldyrsjagt i Limfjorden
inkl. lån af waders og alt andet nødvendigt udstyr
Tilberedning af dagens fangst på grill, suppleret med
årstidens urter og friske fisk og skaldyr fra
fiskeauktionenHvid- og mousserende vinSpand til fragt af
egen fangst (+ evt. østerskniv). Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 3 timer. Påklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr, da safarien foregår udendørs. Tag gerne et
par ekstra strømper og evt. bukser med, hvis du skulle
være uheldig at få vand i dine waders, mens vi er på jagt i
Limfjorden. Mødested: P-pladsen ved Gjellerodde
Cafeteria, Gjelleroddevej 73, 7620 Lemvig. Bemærk: I
tilfælde af dårligt vejr eller for få tilmeldte kan turen
blive aflyst. Er turen booket, vil man få besked om
aflysning; enten via sms, e-mail eller pr. telefon. Vi
opdaterer dagligt turkalenderen og opretter ofte nye ture
Pris: 595 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 17. nov. 2019 kl. 13
Østerssafari pluk en af verdens bedste råvare! Iført waders
tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer.
Hør om limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de
bedste lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas champagne til. Oplevelser østerssafarien
indeholder. 2-3 timers østersjagt og -tilberedning.
Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån af waders. Et
glas champagne. Spand til at fragte østers i (du får
spanden med hjem) En østerskniv, som du kan tage med
hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag gerne østers
med hjem til eget forbrug. Praktisk information. Varighed:
Ca. 3 timer. Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og
gerne ekstra strømper og bukser hvis du skulle være
uheldig og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 21. nov. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
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kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge
med voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores
turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 24. nov. 2019 kl. 13
Østerssafari pluk en af verdens bedste råvare! Iført
waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede
liv, og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige
Limfjord. Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger
dem, hvordan de åbnes, og hvordan du kan tilberede
dem. Efter jagten smager vi dem rå, tilbereder en del af
fangsten på kulgrill og får et glas champagne til.
Oplevelser østerssafarien indeholder. 2-3 timers
østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd til
tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne. Spand
til at fragte østers i (du får spanden med hjem) En
østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig
og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 28. nov. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi
giver Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden:
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Jule-vandre-dag med start på Fur Bryghus.
Lør. 30. nov. 2019 kl. 09
Nyd en 3-timers vandretur inkl. efterfølgende Julebuffet
på Fur Bryghus. Stop undervejs med Fur øl, Gløgg samt
æbleskiver. Turen går omkring Knuden, Rødsten og
Bette Jens´Hyw. Start enten kl. 9.00, 9.30, 10.00. Kun
kr. 375,- Se mere på www.furbryghus.dk.

Pris: 375.
Sted: Fur Bryghus, Knudevej 3, Fur.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 26. dec. 2019 kl. 14
Ravsafari med Ravgaranti! Kom med på ravsafari og lær
hvor, hvordan og hvornår, du kan finde rav. Hele året
rundt arrangerer JyllandsAkvariet Ravsafari til stranden
med en guide, hvor man uddannes som ravjæger. Vi giver
Ravgaranti! - finder du ingenting ved stranden, får du selv
lov til at finde nogle stykker i de rigtige omgivelser.
Praktiske informationer. Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Husk sko, der egner sig til en strandtur.
Påklædning efter vejret. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores turkalender
på hjemmesiden: www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/,
klik på "Læs mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under
teksten
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 29. dec. 2019 kl. 13
Østerssafari pluk en af verdens bedste råvare! Iført waders
tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer.
Hør om limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de
bedste lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas champagne til. Oplevelser østerssafarien
indeholder. 2-3 timers østersjagt og -tilberedning.
Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån af waders. Et
glas champagne. Spand til at fragte østers i (du får
spanden med hjem) En østerskniv, som du kan tage med
hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag gerne østers
med hjem til eget forbrug. Praktisk information. Varighed:
Ca. 3 timer. Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og
gerne ekstra strømper og bukser hvis du skulle være
uheldig og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Østerssafari i Limfjorden.
Man. 30. dec. 2019 kl. 13
Østerssafari pluk en af verdens bedste råvare! Iført waders
tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer.
Hør om limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de
bedste lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas champagne til. Oplevelser østerssafarien
indeholder. 2-3 timers østersjagt og -tilberedning.
Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån af waders. Et
glas champagne. Spand til at fragte østers i (du får
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spanden med hjem) En østerskniv, som du kan tage med
hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag gerne østers
med hjem til eget forbrug. Praktisk information.
Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr og gerne ekstra strømper og bukser hvis
du skulle være uheldig og få vand i dine waders.
Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk & Bistro ApS,
Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300 kr./person
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Bål og guitar.
Tir. 8. aug. 2023 kl. 19
Det er et hyggeligt tilbagevendende arrangement, som
samler alle lokale til en hyggelig aften omkring bålet. Vi
tager højskolesangbogen frem og synger så lang tid vi
kan. Det foregår i Nissum Fjord. Ofte har vi et bål tændt
så hyggen er maksimal. Du skal ikke komme med andet
end dig selv og et godt humør. Vi mødes hver anden
måned den 8.
Pris: 100.
Sted: Musik247, Vesterhavsgade 188, Ulfborg.
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