Naturoplevelser
Lokal fortælling i Den Japanske Have i Struer.
Tir. 15. maj til tir. 25. sep. 2018 kl. 11
Få en unik oplevelse i Den Japanske Have i Struer, som
er en del af Lokale Fortællinger 2018 tirsdage fra uge 20
til og med uge 39 (15/5 - 25/9). En oase af ro og
skønhed er det første indtryk man får af denne japanske
have. 350 tons sten er ført ind i haven. Mange snoede
stier og broer fører rundt i haven til grotter og søer med
koikarper. Der er mange behagelige overraskelser og
hyggekroge, hvor medbragt mad kan nydes. Der er
tænkt på alle sanser: Duften af blåregn, lyden af
vindharper og rislende vand. Synet kan hvile på bløde,
kuppelklippede buksbom eller kæmpestore kantede
sten, omhyggeligt sat så harmonisk som ellers kun
naturen selv kan gøre det. Besøg Den Japanske Have i
Struer og få en sanseoplevelse, hvor tidløshed og indre
ro forplanter sig og sætter tiden i stå. Den Japanske
Have er som en masse små landskaber, der er hentet fra
naturen eller fra japanske haver i Japan. Der er 2 søer,
10 vandløb og vandfald. Derudover et rigtigt the-hus,
hvorfra man kan se 4 vandfald. Der er også et lille
japansk indrettet hus som for 200 år siden. I the-huset
nydes en speciel udsøgt the. Haven er i 2015 nomineret
som årets smukkeste have i tv 2. Som noget nyt i år er
der en dukkeudstilling. med 200 dukker. Der serveres
kaffe, kringle og småkager. www.japansk-have.dk
Pris: 50.
Sted: Den Japanske Have, Struer, Park Allé 91, Struer.
Cykelture.
Ons. 16. maj til ons. 12. sep. 2018 kl. 09.30
Cyklistforbundet Lemvig arrangerer cykelture hver
onsdag i sommeren 2018. Startsted: Mathildes Kaj på
Lemvig Havn. Turenes længde ca. 20 km. (ca. 2 timer).
Alle er velkommen. Yderligere oplysninger: Helge
Thomsen, mobil 21621229.
Gratis.
Sted: Mathilde Plads, Havnen 44, Lemvig.
Se gartnerens egen have - 15.000 kvm.
Lør. 9. jun. til søn. 19. aug. 2018 Kun i ulige weekender
kl. 10-16
Gartnerhaven er en privat have på 15.000 m2. Haven er
opdelt i mange forskellige haverum lige fra parkområder
til små temahaver, og rummer stor variation af planter
og blomster (Haven er kun begrænset åben). Havens
mange rum indeholder blandt andet: stor staudehave
som er opdelt i farver, hele farvespektret rundt. Et
haverum med sten/grus bede - et rum med
troldevækster - et med hængende træer underplantet
med storkenæb - græshave med allium - romantiskhave
med lysthus - 2 havebassiner - frugthave - rhododendron
dal - japansk inspireret bed - lille skovområde MM. ( Se
mere på www.gartnerhaven.dk/ - Her er bla. et
oversigtskort over haven, samt masser af billeder). Det
er ikke en have som er holdt til punkt og prikke, men
det er en have med plan og ideer, hvor mange
forskellige have typer/temaer er sat sammen. Det er en
have hvor der forsøges og "leges" med bla. indretning,
farver, former og frem for alt planter, og JA hvor man

med lethed fornemmer, at her bor en sand "plantetosse".
(. Haven er kun åben i ulige veekender fra juni til og med
august)
Pris: 20 kr.
Sted: Gartnerhaven i Ryde, Ryde Møllevej 14, Vinderup.
Natursafari med Traktorbus.
Man. 13. til fre. 17. aug. 2018 hver dag kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 13. til fre. 17. aug. 2018 hver dag kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Naturoplevelser
Natursafari med Traktorbus.
Man. 13. til fre. 17. aug. 2018 hver dag kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 13. til fre. 17. aug. 2018 hver dag kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Natursafaritur med Traktorbus i Limfjorden.
Man. 13. til fre. 17. aug. 2018 Man-fre kl. 11 & Man-fre kl.
13
Tag med traktorbussen på en fantastisk natursafari. Vi
kører ud midt i Limfjorden på den 2,4 km lange dæmning
ved Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Praktiske informationer. Varighed: Ca.
1,5 time. Påklædning: Tøj efter vejret. Selvom
traktorbussen er overdækket, kan det stadig være koldt.
Det anbefales derfor at tage vind- og vandtæt tøj på
under turen. Mødested: Thyborønvej 90A Rastepladsen
ved de store møller syd for Thyborøn. Pris: Voksen 85 kr. /
barn 65 kr. Børn 0-2 år gratis. Prisen er inklusiv en
forfriskning undervejs. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entré til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på natursafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 17. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Naturoplevelser
Beretningen om en af Limfjordens perler - Fur.
Fre. 17. aug. 2018 kl. 11-12
Sammen med Fur Museum får du beretningen om en af
Limfjordens perler - Fur. Fur Museum er beretningen om
en af Limfjordens perler - Fur. Øens museum rummer en
enestående samling af 55 millioner år gamle fossiler fra
moleret på Fur og historien om livet gennem tiderne på
dette smukke sted. Fortællingen er en del af
programmet for "Lokale Fortællinger" i
Limfjordsområdet. Børn t.o.m. 17 år gratis adgang. Se
mere på www.limfjordsferie.com
Pris: 65.
Sted: Fur Museum, Nederby 28, Fur.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 17. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 17. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på

land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den
lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr.
person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 17. aug. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 17. aug. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 17. aug. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fjordsafari med østers.
Fre. 17. aug. 2018 kl. 19
Tag med JyllandsAkvariets formidlingsbåd på opdagelse,
og nyd den helt fantastiske udsigt over vigen og
indsejlingen til Lemvig. Turen går fra vigen og videre
mod vest langs kysten i Nissum Bredning ved
Gjellerodde og retur til Lemvig Havn. JyllandsAkvariets
guide fortæller undervejs og fortsætter sejlturen ud til
Fjordhaverne. Her fortælles om østersopdrættet, livet
som østers og imens er vil være smagsprøver på friske
Limfjordsøsters og et glas Mousserende vin/champagne.
Er vi heldige, spotter vi måske en sjov fugl eller en fræk
sæl undervejs på turen. Kom gerne i god tid så vi er klar
til afgang kl. 19.00. Husk godt med varmt tøj, alt efter
vejret. Det kan blive køligt på fjorden selv om solen
skimmer fra en skyfri himmel. Praktiske oplysninger.
Varighed: ca. 2 timer. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Lemvig Havn ved
Mathildes Kaj, Havnen 44C, 7620 Lemvig. Mødetid: 15
min før afgang. Pris: voksne 195 kr. Børn 125 kr. Turen
anbefales ikke til børn under 2 år. Hunde: Der kan ikke
medbringes hunde på denne tur
Pris: voksne 195 kr, børn 125 kr.
Sted: Mathilde Plads, Havnen 44, Lemvig.

Fjordsafari med østers.
Fre. 17. aug. 2018 kl. 19
Tag med JyllandsAkvariets formidlingsbåd på opdagelse,
og nyd den helt fantastiske udsigt over vigen og
indsejlingen til Lemvig. Turen går fra vigen og videre mod
vest langs kysten i Nissum Bredning ved Gjellerodde og
retur til Lemvig Havn. JyllandsAkvariets guide fortæller
undervejs og fortsætter sejlturen ud til Fjordhaverne. Her
fortælles om østersopdrættet, livet som østers og imens
er vil være smagsprøver på friske Limfjordsøsters og et
glas Mousserende vin/champagne. Er vi heldige, spotter vi
måske en sjov fugl eller en fræk sæl undervejs på turen.
Kom gerne i god tid så vi er klar til afgang kl. 19.00. Husk
godt med varmt tøj, alt efter vejret. Det kan blive køligt
på fjorden selv om solen skimmer fra en skyfri himmel.
Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 2 timer. Påklædning:
Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere
ude på vandet, end det er på land. Mødested: Lemvig
Havn ved Mathildes Kaj, Havnen 44C, 7620 Lemvig.
Mødetid: 15 min før afgang. Pris: voksne 195 kr. Børn 125
kr. Turen anbefales ikke til børn under 2 år. Hunde: Der
kan ikke medbringes hunde på denne tur. 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
Sted: Havnen 44C, Havnen 44C, Mathildes Kaj, Lemvig.
Hjerl Hede Naturløb.
Lør. 18. aug. 2018 kl. 10-16
Hvis du er vild med at løbe i naturen, så tag og prøv Hjerl
Hede Naturløb. Ruterne er lagt rundt i naturen omkring
Hjerl Hede. Man løber i forskelligt terræn på den
fantastiske hede. Der er altid START og MÅL inde på Hjerl
Hede i museet - og ruter for både små og store. Tilmelding
nødvendig - læs mere
Sted: Frilandsmuseet Hjerl Hede, Hjerlhedevej 14,
Vinderup.
Fjordsafari med frokost.
Lør. 18. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med JyllandsAkvariets formidlingsbåd på opdagelse,
og nyd den helt fantastiske udsigt over vigen og
indsejlingen til Lemvig. Turen går fra vigen og videre mod
vest langs kysten i Nissum Bredning ved Gjellerodde og
retur til Lemvig Havn. JyllandsAkvariets guide fortæller
undervejs og fortsætter sejlturen ud til Fjordhaverne. Her
fortælles om østersopdrættet, livet i fjorden og
landskabet. Der vil blive serveret en lækker frokost
ombord incl drikkevarer. Er vi heldige, spotter vi måske en
sjov fugl eller en fræk sæl undervejs på turen. Kom gerne
i god tid så vi er klar til afgang kl. 11.30. Husk godt med
varmt tøj, alt efter vejret. Det kan blive køligt på fjorden
selv om solen skimmer fra en skyfri himmel. Praktiske
oplysninger. Varighed: ca. 2 timer. Påklædning: Vand
og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude
på vandet, end det er på land. Mødested: Lemvig Havn
ved Mathildes Kaj. Pris: voksne 245 kr. Børn 3-12 år 150
kr. Turen anbefales ikke til børn under 2 år. Hunde: Der
kan ikke medbringes hunde på denne tur
Pris: voksne 245 kr, børn 150 kr.
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Sted: Mathilde Plads, Havnen 44, Lemvig.
Fjordsafari med frokost.
Lør. 18. aug. 2018 kl. 11.30
Fjordsafari med frokost. Tag med JyllandsAkvariets
formidlingsbåd på opdagelse, og nyd den helt
fantastiske udsigt over vigen og indsejlingen til Lemvig.
Turen går fra vigen og videre mod vest langs kysten i
Nissum Bredning ved Gjellerodde og retur til Lemvig
Havn. JyllandsAkvariets guide fortæller undervejs og
fortsætter sejlturen ud til Fjordhaverne. Her fortælles
om østersopdrættet, livet i fjorden og landskabet. Der
vil blive serveret en lækker frokost ombord incl
drikkevarer. Er vi heldige, spotter vi måske en sjov fugl
eller en fræk sæl undervejs på turen. Kom gerne i god
tid så vi er klar til afgang kl. 11.30. Husk godt med
varmt tøj, alt efter vejret. Det kan blive køligt på
fjorden selv om solen skimmer fra en skyfri himmel.
Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 2 timer.
Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land.
Mødested: Lemvig Havn ved Mathildes Kaj. Pris: voksne
245 kr. Børn 3-12 år 150 kr. Turen anbefales ikke til
børn under 2 år. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde
på denne tur. book nu www.jyllandsakvariet.dk
Pris: 245 kr.
Sted: Havnen 44C, Havnen 44C, Mathildes Kaj, Lemvig.
Fjordsafari med kaffe og hjemmebag.
Lør. 18. aug. 2018 kl. 14
Tag med JyllandsAkvariets formidlingsbåd på opdagelse,
og nyd den helt fantastiske udsigt over vigen og
indsejlingen til Lemvig. Turen går fra vigen og videre
mod vest langs kysten i Nissum Bredning ved
Gjellerodde og retur til Lemvig Havn. JyllandsAkvariets
guide fortæller undervejs og fortsætter sejlturen ud til
Fjordhaverne. Her fortælles om østersopdrættet, livet i
fjorden og landskabet. Der vil blive serveret kaffe og
hjemmebag. Er vi heldige, spotter vi måske en sjov fugl
eller en fræk sæl undervejs på turen. Kom gerne i god
tid så vi er klar til afgang kl. 14.00. Husk godt med
varmt tøj, alt efter vejret. Det kan blive køligt på
fjorden selv om solen skimmer fra en skyfri himmel.
Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 2 timer.
Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land.
Mødested: Lemvig Havn ved Mathildes Kaj, Havnen 44,
7620 Lemvig. Pris: voksne 225 kr. Børn 3-12 år 125 kr.
Turen anbefales ikke til børn under 2 år. Hunde: Der kan
ikke medbringes hunde på denne tur
Pris: voksne 225 kr, børn 125 kr.
Sted: Mathilde Plads, Havnen 44, Lemvig.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 19. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode

chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i turkalenderen på
vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet:
Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig
køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at
tage hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen
på forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 19. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Historie og natur omkring Hjerl Hede.
Søn. 19. aug. 2018 kl. 14
Naturen ude omkring Hjerl Hede er vidunderlig, ikke
mindst når lyngen blomstrer midt i august. Og så er den
fuld af gode historier. Turledere: Formidlingsinspektør
Kira Klinkby, Hjerl Hede, og naturvejleder Bo Boysen,
Holstebro Kommune. Mødested:Ved indgangen til
Frilandsmuseet Hjerl Hede, Hjerl Hedevej 14, 7830
Vinderup. Turlængde: Ca. 5 kilometer. Tlf.: 21 18 79 62.
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Mail: kira.klinkby@hjerlhede.dk. Handicapegnet: Nej.
For gangbesværede: Ja, for alle der kan gå 5 km ad
stier. Medbring: Kaffe og kage, og gerne gummistøvler
Gratis.
Sted: Frilandsmuseet Hjerl Hede, Hjerlhedevej 14,
Vinderup.

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

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 19. aug. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 20. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 20. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 20. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
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forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Man. 20. aug. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 20. aug. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sæler og solnedgang.
Man. 20. aug. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske

oplysninger. Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk
varmt tøj, det kan blive koldt ude på vandet om aftenen.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid
ved båden 15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Man. 20. til fre. 24. aug. 2018 hver dag kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 20. til fre. 24. aug. 2018 hver dag kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 20. til fre. 24. aug. 2018 hver dag kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Man. 20. til fre. 24. aug. 2018 hver dag kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 20. til fre. 24. aug. 2018 hver dag kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafaritur med Traktorbus i Limfjorden.
Man. 20. til fre. 24. aug. 2018 Man-fre kl. 11 & Man-fre kl.
13
Tag med traktorbussen på en fantastisk natursafari. Vi
kører ud midt i Limfjorden på den 2,4 km lange dæmning
ved Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Praktiske informationer. Varighed: Ca.
1,5 time. Påklædning: Tøj efter vejret. Selvom
traktorbussen er overdækket, kan det stadig være koldt.
Det anbefales derfor at tage vind- og vandtæt tøj på
under turen. Mødested: Thyborønvej 90A Rastepladsen
ved de store møller syd for Thyborøn. Pris: Voksen 85 kr. /
barn 65 kr. Børn 0-2 år gratis. Prisen er inklusiv en
forfriskning undervejs. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entré til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på natursafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
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Motionstur/vandretur i Harrild Hede.
Tir. 21. aug. 2018 kl. 10
Kom ud at gå i den smukke hede i fællesskab med andre
glade mennesker på en vandretur, der styrker både
fysikken og psyken. Turen er på 5-6 km og tempoet
tilpasses de fremmødte. Turleder er Gorm. Der er
samkørsel fra Markedspladsen kl 09.30.
Gratis.
Sted: Harrild Hede, P-plads, Fasterholtvej 38, Harrild,
Brande.

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

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 21. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 21. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 21. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 21. aug. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
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Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der
er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tir. 21. aug. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5
- 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko
der egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sæler og solnedgang.
Tir. 21. aug. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske
oplysninger. Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk
varmt tøj, det kan blive koldt ude på vandet om
aftenen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fortælling ved Stubberkloster og Sevel Kirke - maj og
august.
Tir. 21. aug. 2018 kl. 19
På en holm ved Stubbergård Sø ligger resterne af et
kvindekloster. Indtil Reformationen var dette et stort og
velhavende kloster. Klostret blev ved Reformationen
overtaget af kongen, og efterfølgende solgt til
adelsmanden Ivar Juul. Gennem århundrede havde
stedet en omtumlet tilværelse. I dag er der en enkelt
bygning formentlig med nonnernes spisesal tilbage. Den
nyrenoverede Sevel Kirke har mange minder om
klostret. Kom og hør historien om klostret og kirken: Vi
drikker vores medbragte kaffe ved bordene ved
p-pladserne. Derefter fortælles om klostret og

herregården. Da der er et godt stykke at gå fra p-pladsen
til klostret, kan det volde problemer for nogle. Derfor
bliver vi de to aftener ved p-pladsen. Efter kaffen kører vi
til Sevel Kirke, hvor der fortælles om kirkens historie.
Mødested: P-pladsen ved Stubbergård Sø.
Kørselsanvisning: Kør til Sevel, gennem Sevel mod
Mogenstrup, ca. 1 km. fra Sevel, gammel stråtækt gård på
højre hånd, drej ved skilt mod p-pladsen. Pris: Kr. 20
pr.pers. Turleder og fortæller: Helge Weis Jensen
Sted: Sevel Kirke, Klostervej 1, Sevel, Vinderup.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 22. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 22. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
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Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der
er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 22. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Ons. 22. aug. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 22. aug. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På

turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode chancer
for, at man møde Danmarks største rovdyr - den store
gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er ham,
der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke de
besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer ofte
ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på dem.
Tilmelding nødvendig: Køb billet i turkalenderen på vores
hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og
vindtæt tøj, da det både er køligere og mere blæsende på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte 15 minutter før
afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Prisen er
inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på
entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage hunden
med på sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari i Husby.
Ons. 22. aug. 2018 kl. 13
Tag med på natursafari og oplev den særlige natur og det
rige dyreliv ved Vedersø Klit og Husby Klitplantage. Der er
ture for enhver smag — kom på svampetur eller fugletur i
skoven — hør om klitlandskabet og dyrelivet fra en
naturvejleder, eller oplev når de prægtige krondyr
kommer i brunst. Traktorbussen kører forskellige ruter
afhængig af årstiden. Praktiske oplysninger. Varighed: Ca
1,5-2 timer. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Hvis vi ser noget spændende, går vi ud af traktorbussen.
Mødested: Husby Kirke, Græmvej 1, 6990 Ulfborg. Det er
en fordel at medbringe kikkert
Pris: 95 kr/voksen, 85 kr/barn (3-12).
Sted: Husby Kirke, Græmvej 1, Husby, Ulfborg.
Husby Natursafari.
Ons. 22. aug. 2018 kl. 13
Hugorme, rådyr og vild natur. Tag med på natursafari og
oplev den særlige natur og det rige dyreliv ved Vedersø
Klit og Husby Klitplantage. Der er ture for enhver smag
kom på svampetur eller fugletur i skoven hør om
klitlandskabet og dyrelivet fra en naturvejleder, eller
oplev når de prægtige krondyr kommer i brunst.
Traktorbussen kører forskellige ruter afhængig af
årstiden. Billetter: Find den ønskede tur i vores
turkalender, klik på Læs mere, hvor Køb billet-knappen
findes under teksten. Book her. Praktiske oplysninger:
Varighed: Ca 1,5-2 timer. Påklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr. Hvis vi ser noget spændende, går vi ud af
traktorbussen. Mødested: Husby Kirke, Græmvej 1, 6990
Ulfborg. Det er en fordel at medbringe kikkert. Pris: 95
kr/voksen, 85 kr/barn. Børn under 3 år gratis
Sted: Husby Kirke, Græmvej 1, Husby, Ulfborg.
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Sæler og solnedgang.
Ons. 22. aug. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske
oplysninger. Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk
varmt tøj, det kan blive koldt ude på vandet om
aftenen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 23. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 23. aug. 2018 kl. 10.30 & 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Guidning hovedsageligt på tysk.
Praktiske informationer: Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der egner
sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i

JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3
år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af en tur
gives der 10% rabat på entreen til JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 23. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 23. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
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forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 23. aug. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Aftentur fra Sønderager skolen.
Tor. 23. aug. 2018 kl. 19
Kom ud og nyd naturen i fællesskab med andre glade
mennesker på en vandretur som styrker både fysikken
og humøret. Vi går mellem 7 og 10 km i et tempo som
passer de fremmødte. På halvvejen holdes en pause.
Sted: Skolen på Sønderager, Tjaikofskisvej 3, Herning.
Sæler og solnedgang.
Tor. 23. aug. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske
oplysninger. Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk
varmt tøj, det kan blive koldt ude på vandet om
aftenen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 24. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 24. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 24. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 24. aug. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 24. aug. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er

køligere og mere blæsende på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille
røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person
uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fjordsafari med østers.
Fre. 24. aug. 2018 kl. 19
Tag med JyllandsAkvariets formidlingsbåd på opdagelse,
og nyd den helt fantastiske udsigt over vigen og
indsejlingen til Lemvig. Turen går fra vigen og videre mod
vest langs kysten i Nissum Bredning ved Gjellerodde og
retur til Lemvig Havn. JyllandsAkvariets guide fortæller
undervejs og fortsætter sejlturen ud til Fjordhaverne. Her
fortælles om østersopdrættet, livet som østers og imens
er vil være smagsprøver på friske Limfjordsøsters og et
glas Mousserende vin/champagne. Er vi heldige, spotter vi
måske en sjov fugl eller en fræk sæl undervejs på turen.
Kom gerne i god tid så vi er klar til afgang kl. 19.00. Husk
godt med varmt tøj, alt efter vejret. Det kan blive køligt
på fjorden selv om solen skimmer fra en skyfri himmel.
Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 2 timer. Påklædning:
Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere
ude på vandet, end det er på land. Mødested: Lemvig
Havn ved Mathildes Kaj, Havnen 44C, 7620 Lemvig.
Mødetid: 15 min før afgang. Pris: voksne 195 kr. Børn 125
kr. Turen anbefales ikke til børn under 2 år. Hunde: Der
kan ikke medbringes hunde på denne tur
Pris: voksne 195 kr, børn 125 kr.
Sted: Mathilde Plads, Havnen 44, Lemvig.
Fjordsafari med østers.
Fre. 24. aug. 2018 kl. 19
Tag med JyllandsAkvariets formidlingsbåd på opdagelse,
og nyd den helt fantastiske udsigt over vigen og
indsejlingen til Lemvig. Turen går fra vigen og videre mod
vest langs kysten i Nissum Bredning ved Gjellerodde og
retur til Lemvig Havn. JyllandsAkvariets guide fortæller
undervejs og fortsætter sejlturen ud til Fjordhaverne. Her
fortælles om østersopdrættet, livet som østers og imens
er vil være smagsprøver på friske Limfjordsøsters og et
glas Mousserende vin/champagne. Er vi heldige, spotter vi
måske en sjov fugl eller en fræk sæl undervejs på turen.
Kom gerne i god tid så vi er klar til afgang kl. 19.00. Husk
godt med varmt tøj, alt efter vejret. Det kan blive køligt
på fjorden selv om solen skimmer fra en skyfri himmel.
Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 2 timer. Påklædning:
Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere
ude på vandet, end det er på land. Mødested: Lemvig
Havn ved Mathildes Kaj, Havnen 44C, 7620 Lemvig.
Mødetid: 15 min før afgang. Pris: voksne 195 kr. Børn 125
kr. Turen anbefales ikke til børn under 2 år. Hunde: Der

i samarbejde med

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

Naturoplevelser
kan ikke medbringes hunde på denne tur. 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
Sted: Havnen 44C, Havnen 44C, Mathildes Kaj, Lemvig.
Ejstrupholm Rundt.
Fre. 24. og lør. 25. aug. 2018 kl. 19
En 24 timers vandring, hvor du kan prøve dig selv af
med en lidt længere tur. Det er et special arrangement,
hvor du kan gå en tur op til 110 km. Arrangementet kan
gås med 3 forskellige ruter. Man kan gå hele turen på
110 km. Man kan dele turen op og tage enten første del
(natturen), eller tage anden del (dagturen). Både
natturen og dagturen er opdelt, så man kommer retur
til skolen. Der vil dog være nogle lidt længere stræk,
hvor man ikke kommer tilbage dertil før noget senere.
Turene ledes af en "førerguide", som går i et tempo, der
passer til det udleverede tidsprogram (fra 6,2 til 6,0
km/t). På turene vil der blive opsat afmærkning, hvis vi
føler, der er et behov. Det er muligt at bruge ca. 5-10
min. ekstra på turene. Det vil dog betyde det mindre
pausetid mellem turene, da starttidspunkterne efter
rasteplads SKAL overholdes. Der er også en "bagstopper"
på alle turene. Det er dog ikke sikkert, at man kan nå
med ud på næste tur, hvis man følges med
"bagstopperen". Det er muligt at overnatte ml. lørdag og
søndag. Tilmelding gerne inden 15. august 2018. Der er
forplejning af forskellig art. Se udførlig information på
Hjemmesiden.
Pris: Se på Hjemmesiden.
Sted: Ejstrupholm Skole, Grønningen 3, Ejstrupholm.
Sælsafari i båd.
Lør. 25. aug. 2018
Juli og august. Alle dage kl 10:00 - 12:00 -14:00 - 16:00.
Book pladser på www.jyllandsakvariet.dk. Tag med på
sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne
og tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to
arter af sæler, og der er gode chancer for, at man
møder Danmarks største rovdyr - den store gråsæl.
Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er ham, der
hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke de
besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca. 1-1,5 time.
Påklædning: Vand og / eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5 C, 7680 Thyborøn. Vigtigt:
Mødetid ved båden 15 min. før adgang. Hunde: Der kan
ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden passet
imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge.
Pladsreservation nødvendig på 97832808. Pris: 195,- kr
pr. person uanset alder incl. lån af svømmevest.
Kombibillet: Få 10% rabat på entréen til
JyllandsAkvariet ved samtidig køb af en tur. Billetter:
Find den ønskede tur i vores turkalender, klik på " Læs
mere ", hvor " Køb billet "- knappen findes under

teksten. Juli og august: Mandag til fredag - hver dag kl.
10:30. Alle dage ( mandage til søndage ) kl 12:00, 13:30
og 16:00
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Bølling sø og Stenholt skov.
Lør. 25. aug. 2018 kl. 10
Kom med på en varieret tur med hærvejen gennem
egeskov i Stenholt skov og rundt den genoprettet Bølling
sø. Stenholt skov blev fredet i 1988 og en af Jyllands
smukkest egetræ skove. Samkørsel Holstebro banegård kl.
9.00. Kontakt turleder min. 3 dage forinden. Længde: ca.
12 km. Turleder: Anna Lauridsen. Turlederes telefon: 2272
0971
Pris: 30 kr..
Sted: Stenholt Skov, Klosterlundvej, Engesvang.
Fjordsafari med frokost.
Lør. 25. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med JyllandsAkvariets formidlingsbåd på opdagelse,
og nyd den helt fantastiske udsigt over vigen og
indsejlingen til Lemvig. Turen går fra vigen og videre mod
vest langs kysten i Nissum Bredning ved Gjellerodde og
retur til Lemvig Havn. JyllandsAkvariets guide fortæller
undervejs og fortsætter sejlturen ud til Fjordhaverne. Her
fortælles om østersopdrættet, livet i fjorden og
landskabet. Der vil blive serveret en lækker frokost
ombord incl drikkevarer. Er vi heldige, spotter vi måske en
sjov fugl eller en fræk sæl undervejs på turen. Kom gerne
i god tid så vi er klar til afgang kl. 11.30. Husk godt med
varmt tøj, alt efter vejret. Det kan blive køligt på fjorden
selv om solen skimmer fra en skyfri himmel. Praktiske
oplysninger. Varighed: ca. 2 timer. Påklædning: Vand
og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude
på vandet, end det er på land. Mødested: Lemvig Havn
ved Mathildes Kaj. Pris: voksne 245 kr. Børn 3-12 år 150
kr. Turen anbefales ikke til børn under 2 år. Hunde: Der
kan ikke medbringes hunde på denne tur
Pris: voksne 245 kr, børn 150 kr.
Sted: Mathilde Plads, Havnen 44, Lemvig.
Fjordsafari med frokost.
Lør. 25. aug. 2018 kl. 11.30
Fjordsafari med frokost. Tag med JyllandsAkvariets
formidlingsbåd på opdagelse, og nyd den helt fantastiske
udsigt over vigen og indsejlingen til Lemvig. Turen går fra
vigen og videre mod vest langs kysten i Nissum Bredning
ved Gjellerodde og retur til Lemvig Havn.
JyllandsAkvariets guide fortæller undervejs og fortsætter
sejlturen ud til Fjordhaverne. Her fortælles om
østersopdrættet, livet i fjorden og landskabet. Der vil
blive serveret en lækker frokost ombord incl drikkevarer.
Er vi heldige, spotter vi måske en sjov fugl eller en fræk
sæl undervejs på turen. Kom gerne i god tid så vi er klar
til afgang kl. 11.30. Husk godt med varmt tøj, alt efter
vejret. Det kan blive køligt på fjorden selv om solen
skimmer fra en skyfri himmel. Praktiske oplysninger.
Varighed: ca. 2 timer. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Mødested: Lemvig Havn ved Mathildes Kaj.
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Pris: voksne 245 kr. Børn 3-12 år 150 kr. Turen anbefales
ikke til børn under 2 år. Hunde: Der kan ikke
medbringes hunde på denne tur. book nu
www.jyllandsakvariet.dk
Pris: 245 kr.
Sted: Havnen 44C, Havnen 44C, Mathildes Kaj, Lemvig.
Fjordsafari med kaffe og hjemmebag.
Lør. 25. aug. 2018 kl. 14
Tag med JyllandsAkvariets formidlingsbåd på opdagelse,
og nyd den helt fantastiske udsigt over vigen og
indsejlingen til Lemvig. Turen går fra vigen og videre
mod vest langs kysten i Nissum Bredning ved
Gjellerodde og retur til Lemvig Havn. JyllandsAkvariets
guide fortæller undervejs og fortsætter sejlturen ud til
Fjordhaverne. Her fortælles om østersopdrættet, livet i
fjorden og landskabet. Der vil blive serveret kaffe og
hjemmebag. Er vi heldige, spotter vi måske en sjov fugl
eller en fræk sæl undervejs på turen. Kom gerne i god
tid så vi er klar til afgang kl. 14.00. Husk godt med
varmt tøj, alt efter vejret. Det kan blive køligt på
fjorden selv om solen skimmer fra en skyfri himmel.
Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 2 timer.
Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land.
Mødested: Lemvig Havn ved Mathildes Kaj, Havnen 44,
7620 Lemvig. Pris: voksne 225 kr. Børn 3-12 år 125 kr.
Turen anbefales ikke til børn under 2 år. Hunde: Der kan
ikke medbringes hunde på denne tur
Pris: voksne 225 kr, børn 125 kr.
Sted: Mathilde Plads, Havnen 44, Lemvig.
Nissum Fjord Dagen.
Søn. 26. aug. 2018
Nissum Fjord Dagen er en sensommerfestival som sætter
fokus på livet ved Nissum Fjord.
Sted: Nissum Fjord, Nissum Fjord, Ulfborg.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 26. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage

hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden passet
i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 26. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 26. til tor. 30. aug. 2018 hver dag kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
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et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

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

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 27. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 27. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 27. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.

Fodring - giv en hånd med.
Man. 27. aug. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 27. aug. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
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er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt
tøj, da det både er køligere og mere blæsende på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte 15 minutter før
afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Prisen er
inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en
tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sæler og solnedgang.
Man. 27. aug. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske
oplysninger. Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk
varmt tøj, det kan blive koldt ude på vandet om
aftenen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Man. 27. til tor. 30. aug. 2018 hver dag kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.

Natursafari med Traktorbus.
Man. 27. til tor. 30. aug. 2018 hver dag kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 27. til tor. 30. aug. 2018 hver dag kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 27. til tor. 30. aug. 2018 hver dag kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
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Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude,
og han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden.
Sæler er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at
se hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding
nødvendig: Køb billet i turkalenderen på vores
hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vandog vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafaritur med Traktorbus i Limfjorden.
Man. 27. til fre. 31. aug. 2018 Man-fre kl. 11 & Man-fre
kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk natursafari. Vi
kører ud midt i Limfjorden på den 2,4 km lange
dæmning ved Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen
har adgang. Guiden fortæller om livet under
vandoverfladen, møllerne og den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Du kan være med til at
fange krabber, rejer og små fisk til Jyllandsakvariet.
Praktiske informationer. Varighed: Ca. 1,5 time.
Påklædning: Tøj efter vejret. Selvom traktorbussen er
overdækket, kan det stadig være koldt. Det anbefales
derfor at tage vind- og vandtæt tøj på under turen.
Mødested: Thyborønvej 90A Rastepladsen ved de store
møller syd for Thyborøn. Pris: Voksen 85 kr. / barn 65
kr. Børn 0-2 år gratis. Prisen er inklusiv en forfriskning
undervejs. Booking: Find den ønskede tur i vores
turkalender på hjemmesiden
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entré til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er
desværre ikke muligt at tage hunden med på
natursafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon 97 83 28 08, eller ved henvendelse i
receptionen
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.

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

Ravsafari - med ravgaranti.
Tir. 28. aug. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der
egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3
år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af en tur
gives der 10% rabat på entreen til JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sæler og solnedgang.
Tir. 28. aug. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske oplysninger.
Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk varmt tøj, det
kan blive koldt ude på vandet om aftenen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Motionsvandretur.
Tir. 28. aug. 2018 kl. 19
"Vi vil gerne have flere medlemmer i foreningen " PR-tur.
Gratis.
Sted: Præstelundskolen, Præstelunden 6 C, Brande.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 29. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
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redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

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

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 29. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Fodring - giv en hånd med.
Ons. 29. aug. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 29. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 29. aug. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Natursafari i Husby.
Ons. 29. aug. 2018 kl. 13
Tag med på natursafari og oplev den særlige natur og
det rige dyreliv ved Vedersø Klit og Husby Klitplantage.
Der er ture for enhver smag — kom på svampetur eller
fugletur i skoven — hør om klitlandskabet og dyrelivet
fra en naturvejleder, eller oplev når de prægtige
krondyr kommer i brunst. Traktorbussen kører
forskellige ruter afhængig af årstiden. Praktiske
oplysninger. Varighed: Ca 1,5-2 timer. Påklædning: Husk
tøj efter årstidens vejr. Hvis vi ser noget spændende,
går vi ud af traktorbussen. Mødested: Husby Kirke,
Græmvej 1, 6990 Ulfborg. Det er en fordel at medbringe
kikkert
Pris: 95 kr/voksen, 85 kr/barn (3-12).
Sted: Husby Kirke, Græmvej 1, Husby, Ulfborg.
Husby Natursafari.
Ons. 29. aug. 2018 kl. 13
Hugorme, rådyr og vild natur. Tag med på natursafari og
oplev den særlige natur og det rige dyreliv ved Vedersø
Klit og Husby Klitplantage. Der er ture for enhver smag
kom på svampetur eller fugletur i skoven hør om
klitlandskabet og dyrelivet fra en naturvejleder, eller
oplev når de prægtige krondyr kommer i brunst.
Traktorbussen kører forskellige ruter afhængig af
årstiden. Billetter: Find den ønskede tur i vores
turkalender, klik på Læs mere, hvor Køb billet-knappen
findes under teksten. Book her. Praktiske oplysninger:
Varighed: Ca 1,5-2 timer. Påklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr. Hvis vi ser noget spændende, går vi ud af
traktorbussen. Mødested: Husby Kirke, Græmvej 1, 6990
Ulfborg. Det er en fordel at medbringe kikkert. Pris: 95
kr/voksen, 85 kr/barn. Børn under 3 år gratis
Sted: Husby Kirke, Græmvej 1, Husby, Ulfborg.
Sæler og solnedgang.
Ons. 29. aug. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske
oplysninger. Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk
varmt tøj, det kan blive koldt ude på vandet om
aftenen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 30. aug. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode

chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i turkalenderen på
vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet:
Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig
køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at
tage hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen
på forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 30. aug. 2018 kl. 10.30 & 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Guidning hovedsageligt på tysk. Praktiske
informationer: Varighed: 1,5 - 2 timer. Påklædning:
Påklædning efter vejret og sko der egner sig til en
strandtur. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet,
hvorfra turen starter. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Kombibillet: Ved køb af en tur gives der 10% rabat
på entreen til JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 30. aug. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
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redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

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

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 30. aug. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sæler og solnedgang.
Tor. 30. aug. 2018 kl. 19
Tag med på en superhyggelig aftentur i vores nye
hurtiggående båd med glasruder i bunden. Vi sejler først
ind i den smukke rolige del af den vestlige Limfjord og
vinker godnat til sælerne, inden de går til ro for natten.
Derefter sejler vi ud i Vesterhavet og tager på tur langs
kysten på udkik efter marsvin, der ofte svømmer langs
kysten, mens solen går ned over havet i horisonten.
Undervejs serveres en forfriskning. Praktiske oplysninger.
Varighed: ca. 2,5 timer. Påklædning: Husk varmt tøj, det
kan blive koldt ude på vandet om aftenen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
15 min. før afgang
Pris: 395.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 30. aug. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af

Sælsafari i båd.
Fre. 31. aug. 2018
Juli og august. Alle dage kl 10:00 - 12:00 -14:00 - 16:00.
Book pladser på www.jyllandsakvariet.dk. Tag med på
sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Praktiske oplysninger:
Varighed: Ca. 1-1,5 time. Påklædning: Vand og / eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5 C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
adgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på denne
tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets nye
dog-lounge. Pladsreservation nødvendig på 97832808. Pris:
195,- kr pr. person uanset alder incl. lån af svømmevest.
Kombibillet: Få 10% rabat på entréen til JyllandsAkvariet
ved samtidig køb af en tur. Billetter: Find den ønskede tur
i vores turkalender, klik på " Læs mere ", hvor " Køb billet
"- knappen findes under teksten. Juli og august: Mandag til
fredag - hver dag kl. 10:30. Alle dage ( mandage til
søndage ) kl 12:00, 13:30 og 16:00
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
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Fodring - giv en hånd med.
Fre. 31. aug. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fjordsafari med østers.
Fre. 31. aug. 2018 kl. 19
Tag med JyllandsAkvariets formidlingsbåd på opdagelse,
og nyd den helt fantastiske udsigt over vigen og
indsejlingen til Lemvig. Turen går fra vigen og videre
mod vest langs kysten i Nissum Bredning ved
Gjellerodde og retur til Lemvig Havn. JyllandsAkvariets
guide fortæller undervejs og fortsætter sejlturen ud til
Fjordhaverne. Her fortælles om østersopdrættet, livet
som østers og imens er vil være smagsprøver på friske
Limfjordsøsters og et glas Mousserende vin/champagne.
Er vi heldige, spotter vi måske en sjov fugl eller en fræk
sæl undervejs på turen. Kom gerne i god tid så vi er klar
til afgang kl. 19.00. Husk godt med varmt tøj, alt efter
vejret. Det kan blive køligt på fjorden selv om solen
skimmer fra en skyfri himmel. Praktiske oplysninger.
Varighed: ca. 2 timer. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Lemvig Havn ved
Mathildes Kaj, Havnen 44C, 7620 Lemvig. Mødetid: 15
min før afgang. Pris: voksne 195 kr. Børn 125 kr. Turen
anbefales ikke til børn under 2 år. Hunde: Der kan ikke
medbringes hunde på denne tur
Pris: voksne 195 kr, børn 125 kr.
Sted: Mathilde Plads, Havnen 44, Lemvig.
Fjordsafari med østers.
Fre. 31. aug. 2018 kl. 19
Tag med JyllandsAkvariets formidlingsbåd på opdagelse,
og nyd den helt fantastiske udsigt over vigen og
indsejlingen til Lemvig. Turen går fra vigen og videre
mod vest langs kysten i Nissum Bredning ved
Gjellerodde og retur til Lemvig Havn. JyllandsAkvariets
guide fortæller undervejs og fortsætter sejlturen ud til
Fjordhaverne. Her fortælles om østersopdrættet, livet
som østers og imens er vil være smagsprøver på friske
Limfjordsøsters og et glas Mousserende vin/champagne.
Er vi heldige, spotter vi måske en sjov fugl eller en fræk
sæl undervejs på turen. Kom gerne i god tid så vi er klar
til afgang kl. 19.00. Husk godt med varmt tøj, alt efter
vejret. Det kan blive køligt på fjorden selv om solen
skimmer fra en skyfri himmel. Praktiske oplysninger.
Varighed: ca. 2 timer. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Mødested: Lemvig Havn ved

Mathildes Kaj, Havnen 44C, 7620 Lemvig. Mødetid: 15 min
før afgang. Pris: voksne 195 kr. Børn 125 kr. Turen
anbefales ikke til børn under 2 år. Hunde: Der kan ikke
medbringes hunde på denne tur. 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
Sted: Havnen 44C, Havnen 44C, Mathildes Kaj, Lemvig.
Vandretur fra Præstbjerg Naturcenter.
Lør. 1. sep. 2018 kl. 09.30
Kom ud og nyd den smukke og varierede natur sammen
med andre glade naturelskere. Vi går 7-10 km i et tempo,
der tilpasses de fremmødte. Turen føres af Bodil Madsen.
Der vil være en kort pause midtvejs. Evt samkørsel fra
Markedspladsen kl. 9.00.
Gratis.
Sted: Præstbjerg Naturcenter, Klejnstrupvej 2, Sørvad.
Østerssafari i Limfjorden - pluk en af verdens bedste
råvarer.
Søn. 2. sep. 2018 kl. 13
Iført waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede liv,
og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige Limfkord.
Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå og tilbereder en del af fangsten på
kulgrill. Tilmelding inden turen:
http://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/.
Praktiske oplysninger. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser, hvis du får vand i dine waders. Mødested:
P-pladsen ved Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen
6. 7790 Thyholm. Pris: 300 kr/person incl. en østerskniv,
en spand til indsamling, de østers du samler samt leje af
waders. Betaling i forbindelse med tilmelding på
hjemmesiden. Pengene bliver først trukket på dagen
Pris: 300 kr..
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Få smag på svampe og vilde planter ved Skovlund
Naturskole.
Søn. 2. sep. 2018 kl. 14
Vi mødes ved parkeringspladsen ved Skovlund kl. 14:00.
Ved bålpladsen bliver deltagerne introduceret til
svampenes og de vilde planters spændende verden, og
efterfølgende sker der indsamling af svampe og planter i
et nærliggende, smukt skovområde. Ca. kl. 15:30 samles
vi igen ved bålpladsen, hvor vi drikker den medbragte
kaffe. De "heldige" vil få mulighed at tilberede svampene
på grillen, og laver vildplantesalat. Husk at medtage
svampekurv, kniv og lille pensel til at rense svampe med.
Forhåndskendskab til svampe og vilde panter er ikke
nødvendigt. Turledere: Biologerne Payman Sidiq, Ida
Spangmose Bak og Haris Nuhanovic.
Mødested:Parkeringspladsen ved Skovlund Naturskole,
Nybovej 28, 7500 Holstebro. Turlængde: Ca. 3 - 5 km.
Tlf.: 96 11 78 14. Mail: Haris.Nuhanovic@holstebro.dk.
Målgruppe: Turen er for alle naturinteresserede, velegnet
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som familieudflugt. Handicapegnet: Nej. For
gangbesværede: Nej. Medbring: Drikkevarer, brød,
svampekurv, kniv og lille pensel til at rense svampe med
Gratis.
Sted: Skovlund Naturskole, Nybovej 28, Holstebro.
På sporet af fortiden ved Bølling Sø.
Søn. 2. sep. 2018 kl. 14
Kom med på en efterårsgåtur i naturen ved Bølling Sø,
og hør fortællingerne om livet ved søen gennem
oldtiden. Det er Museum Midtjyllands dygtige
arkæologer, som guider og fortæller. Hver især har de
haft fingrene i mulden ved Bølling Sø, og oplevet når
overraskende fund fra fortiden er dukket frem
Pris: 50.
Sted: P-plads ved Nordvestlige del af Bølling Sø,
Kragelundvej, Engesvang.
Fodring - giv en hånd med.
Man. 3. sep. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Motionsvandretur.
Tir. 4. sep. 2018 kl. 19
"Vi vil gerne have flere medlemmer i foreningen "
PR-tur.
Gratis.
Sted: Præstelundskolen, Præstelunden 6 C, Brande.
Natursafari med Traktorbus.
Ons. 5. sep. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i

JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Husby Natursafari.
Ons. 5. sep. 2018 kl. 13
Hugorme, rådyr og vild natur. Tag med på natursafari og
oplev den særlige natur og det rige dyreliv ved Vedersø
Klit og Husby Klitplantage. Der er ture for enhver smag
kom på svampetur eller fugletur i skoven hør om
klitlandskabet og dyrelivet fra en naturvejleder, eller
oplev når de prægtige krondyr kommer i brunst.
Traktorbussen kører forskellige ruter afhængig af
årstiden. Billetter: Find den ønskede tur i vores
turkalender, klik på Læs mere, hvor Køb billet-knappen
findes under teksten. Book her. Praktiske oplysninger:
Varighed: Ca 1,5-2 timer. Påklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr. Hvis vi ser noget spændende, går vi ud af
traktorbussen. Mødested: Husby Kirke, Græmvej 1, 6990
Ulfborg. Det er en fordel at medbringe kikkert. Pris: 95
kr/voksen, 85 kr/barn. Børn under 3 år gratis
Sted: Husby Kirke, Græmvej 1, Husby, Ulfborg.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 6. sep. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der
egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3
år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af en tur
gives der 10% rabat på entreen til JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 7. sep. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
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Formiddagstur omkring Bølling Sø.
Lør. 8. sep. 2018 kl. 09.30
Kom ud og oplev den smukke tur rundt om søen sammen
med andre vandreglade mennesker. Vi går de 12 km i et
tempo, der er afpasset de fremmødte. Der vil være en
pause midtvejs. Turen føres af John W. Sørensen.
Samkørsel fra Markedspladsen kl. 9.00.
Gratis.
Sted: Markedspladsen i Herning, Møllegade, Herning.
Oplev Rødding - Æblets by i Salling.
Lør. 8. sep. 2018 kl. 10.30-12
Kom med på rundvisning i frugtsamlingerne i Rødding Æblets by i Salling. På turen i maj blomstrer æblerne og
i efteråret skal der selvfølgelig smages på den lækre
æblemost. Ideen til projektet blev fostret for mere end
10 år siden. Et af målene var at lave og plante tusindvis
af æbletræer ud i vores sogn. Store dele af borgerne er
eller har været involveret i arbejdet med at pode,
udplante og vedligeholde træerne. Vi har valgt primært
at arbejde med gamle danske æblesorter, som vi nu
udnytter til at spise, lave æblemost og cider af.
Æblekunst er også blevet en del af hverdagen. Kom og
hør nærmere om dette arbejde, og se vores
frugttræssamlinger, der rummer æbler, blommer,
nødder og spisekastanjer. Samlingerne er skabt som
nationale kopisamlinger for bevarelse af genetisk
materiale. Der vil blive lejlighed til at smage på vores
dejlige æblemost. I april nyder vi smagen af sidste års
most, og vi ser forhåbentlig en masse smukt
blomstrende æbletræer. I september nyder vi synet og
smagen af den nye høst. Måske kan vi smage ægte
koldpresset most direkte fra pressen. Og så får du i
øvrigt også lov at plukke en pose æbler fra udvalgte
træer. Rundvisningerne er en del af programmet for
"Lokale Fortællinger" i limfjordsområdet. Se mere på
www.limfjordsferie.com
Pris: 50 kr.
Sted: Pometet, Nørremarken 4A, Spøttrup.
Bøf & Brøl.
Lør. 8. sep. 2018 kl. 18-23.30
Gastronomi og Natur i Særklasse. Nørre Vosborg og
Hedevang Outdoor inviterer igen i år til en natur- og
gastronomi oplevelse i særklasse. Klosterheden Plantage
danner rammerne om en aften med skovens kronede
konge Kronhjorten i centrum. Vi spiser middag i en stor
samisk lavvo, flot oppyntet med levende lys og
kronhjorteskind, midt ude i Klosterheden og aftenen
byder på en smagsoplevelse i unikke Vestjyske råvarer
samt det smukkeste fra den Vestjyske natur. Program.
18.00 Lun velkomstdrink fra bålet. 18.30 4-Retters Menu
på Vestjyske råvarer. 21.00 Gåtur i plantagen hvor vi
skal lytte til Skovens Konge. 22.30 Aftenkaffe med fyldt
chokolade. 23.30 Aftenen slutter. Information. Lørdag
den den 8. september 2018 samt lørdag den 22.
september. Velkomstdrink. 4-Retters Menu. Vine under
middagen. Aftenkaffe med sødt. Rundtur i Klosterheden
med guide. Pris pr. person kr. 1.295,-. Bemærk:
Arrangementet foregår i Klosterheden, rutevejledning

fremsendes i ugen op til. Vi anbefaler praktisk og varm
påklædning. Primitive toiletforhold (gammeldags das)
Sted: Herremandens Restaurant, Vembvej 35, Vemb.
Naturens Dag - Naturen i Give Plantage.
Søn. 9. sep. 2018 kl. 10-12
På en tur gennem Give Plantage fortæller naturvejleder
Finn Lillethorup om naturen i den gamle plantage.
Plantagen havde 150 års jubilæum sidste år, og den er
dermed en af de ældste i Danmark. På turen vil vi kigge
på den særlige natur, der er opstået i forbindelse med
plantagens opvækst og drift. Plantagerne er en forholdsvis
ny naturtype i Danmark, som har skabt nogle særlige
levesteder for både dyr og planter i dansk natur.
Gratis.
Sted: Jagthytten, Give Plantage, Højgårdvej, Give.
Østerssafari i Limfjorden - pluk en af verdens bedste
råvarer.
Søn. 9. sep. 2018 kl. 13
Iført waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede liv,
og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige Limfkord.
Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå og tilbereder en del af fangsten på
kulgrill. Tilmelding inden turen:
http://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/.
Praktiske oplysninger. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser, hvis du får vand i dine waders. Mødested:
P-pladsen ved Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen
6. 7790 Thyholm. Pris: 300 kr/person incl. en østerskniv,
en spand til indsamling, de østers du samler samt leje af
waders. Betaling i forbindelse med tilmelding på
hjemmesiden. Pengene bliver først trukket på dagen
Pris: 300 kr..
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Geo-tur med geolog Bo Schultz.
Søn. 9. sep. 2018 kl. 14
Mødested P-pladsen ved Vadum Strand. Længde ca. 5 km
Vi går langs stranden mod syd, hvor vi vil kigge efter
ledeblokke. såsom forskellige porfyrer, den smukke
hornfels og granit m.m. ført hertil fra vore norske og
svenske nabolande og fra Bornholm af de store isblokke
under istiden. Vi kan også være heldige at finde
forstenede søpindsvin, som der er mange af ved fjorden,
ligesom smukke forsteninger af Kiselsvamp, søliljestilke og
gravgange fra millioner år gamle grumme børsteorme. Bo
vil fortælle om vore spændende fund, og om ikke også der
skulle vise sig en lille vulkan undervejs. Vi går tilbage via
Kongelysvej/Skovstjernevej og Fodmosen, hvor man kan
være heldig at se odderen. Husk kaffen
Gratis.
Sted: Vadum Strand, Vadum Strandvej, Spøttrup.
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Fodring - giv en hånd med.
Man. 10. sep. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Motionsvandretur.
Tir. 11. sep. 2018 kl. 19
"Vi vil gerne have flere medlemmer i foreningen "
PR-tur.
Gratis.
Sted: Præstelundskolen, Præstelunden 6 C, Brande.
Husby Natursafari.
Ons. 12. sep. 2018 kl. 13
Hugorme, rådyr og vild natur. Tag med på natursafari og
oplev den særlige natur og det rige dyreliv ved Vedersø
Klit og Husby Klitplantage. Der er ture for enhver smag
kom på svampetur eller fugletur i skoven hør om
klitlandskabet og dyrelivet fra en naturvejleder, eller
oplev når de prægtige krondyr kommer i brunst.
Traktorbussen kører forskellige ruter afhængig af
årstiden. Billetter: Find den ønskede tur i vores
turkalender, klik på Læs mere, hvor Køb billet-knappen
findes under teksten. Book her. Praktiske oplysninger:
Varighed: Ca 1,5-2 timer. Påklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr. Hvis vi ser noget spændende, går vi ud af
traktorbussen. Mødested: Husby Kirke, Græmvej 1, 6990
Ulfborg. Det er en fordel at medbringe kikkert. Pris: 95
kr/voksen, 85 kr/barn. Børn under 3 år gratis
Sted: Husby Kirke, Græmvej 1, Husby, Ulfborg.
Natursafaritur med Traktorbus i Limfjorden.
Ons. 12. sep. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk natursafari. Vi
kører ud midt i Limfjorden på den 2,4 km lange
dæmning ved Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen
har adgang. Guiden fortæller om livet under
vandoverfladen, møllerne og den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Du kan være med til at
fange krabber, rejer og små fisk til Jyllandsakvariet.
Praktiske informationer. Varighed: Ca. 1,5 time.
Påklædning: Tøj efter vejret. Selvom traktorbussen er
overdækket, kan det stadig være koldt. Det anbefales
derfor at tage vind- og vandtæt tøj på under turen.
Mødested: Thyborønvej 90A Rastepladsen ved de store
møller syd for Thyborøn. Pris: Voksen 85 kr. / barn 65
kr. Børn 0-2 år gratis. Prisen er inklusiv en forfriskning
undervejs. Booking: Find den ønskede tur i vores
turkalender på hjemmesiden
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs

mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entré til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på natursafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 13. sep. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der
egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3
år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af en tur
gives der 10% rabat på entreen til JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 14. sep. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Motions/vandretur fra Gindeskov Krat.
Lør. 15. sep. 2018 kl. 13.30
Kom ud og oplev den smukke tur sammen med andre
vandreglade mennesker. Vi går 7 - 10 km i et tempo, der
er afpasset de fremmødte. Der vil være en pause
midtvejs. Turen føres af Ove og Anna Grethe Jakobsen.
Samkørsel fra Markedspladsen kl. 13.00.
Gratis.
Sted: Gindeskov Krat, Gindeskovgård, Haderup.

i samarbejde med

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

Naturoplevelser
Fjordens Fortryllende Fortællinger - 2 dage.
Lør. 15. og søn. 16. sep. 2018 Lør-søn kl. 09-16
Fortryllende forællinger ved Nissum Fjord (2 dage). Dag
1: Vi starter ved Folkeuniversitetscenteret Skærum
Mølle med en guidet rundtur i Per Kirkebys hus for Sten
og Stjerner, Teglværksmuseet og Den Gamle Brugs.
Herefter vil der være frokost med lokale råvarer og
introduktion til dagens vandreprogramVi kører i egne
biler til Harpøth Havn, hvorefter vandringen begynder
til Fugletårnet i Gørding. Undervejs fortælles om
naturen og livet på og ved fjorden. Vi aflægger det Lille
Fjordhus i Gørding et besøg, hvor der er rig mulighed for
at se og høre om fjordfiskeri og rørhøst. Evt. besøg i
Gørding Kirke. Rutens længde: 10 km. Efter at være
vendt tilbage til Folkeuniversitetscenteret Skærum
Mølle tilbydes en kop kaffe, og derefter er der mulighed
for at deltage i en yogatime inden aftensmaden, hvor
gæster fra lokalområdet deltager. Aftenen afsluttes
med et oplæg om stjerner efterfulgt af stjernekiggeri
afhængigt af vejret. Dag 2: Vi starter med morgenmad
på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle og
introduktion til dagens vandreprogram. Herfra kører vi i
gne biler nord om Nissum Fjord til Thorsminde, hvor
dagens vandring på 6-8 km indledes. Turen går til
Dødemandsbjerget syd for Thorsminde, hvor vi vandrer
på klittoppen med udsigt til Nissum Fjord mod øst og
Vesterhavet mod vest. Undervejs fortælles om de to
linjeskibe St. Georges og Defences forlis, som danner
baggrund for Strandingsmuseet St. George. Efter
frokosten på museet tager vi en guidet tur rundt i
Thorsminde, bl.a. til Nordmolen, ser på kystsikringer og
Thorsminde Kirke. På hjemvejen syd om Nissum Fjord
besøger vi Helmklink og med udsigt til den fredede
Fjandø. Turen er i alt 3 km. Dagen afsluttes med
øl/vand og sandwich på Folkeuniversitetscenteret
Skærum Mølle. Guide: Jytte Paarup. Som afslutning på
en begivenhedsrig dag tilbydes en times yoga af erfaren
yogainstruktør. Turene krydres med en fortælling om
stjernebilleder under åben himmel ved astronom fra
Aarhus Universitet. Dato: Onsdag den 18. torsdag den
19. juli 2018 eller. Lørdag den 15. søndag den 16.
september 2018. Tid: Ankomst og indtjekning første dag
kl. 9.00-10.00. Senest afrejse næste dag kl. 16.00. Pris:
1.995,- pr. pers
Sted: Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle, Skærum
Møllevej 4, Vemb.
Vandrernesdag rundt Holstebro Øvelsesterræn.
Søn. 16. sep. 2018 kl. 10
Øvelsesterrænerne er store naturområder som er rig på
dyr. Lyngen skulle gerne være i blomstring så vi kan
nyde det i hedeområder. Vi vil gå forbi Bovtrup sø, hvor
vi spise vores frokost. Længde: ca. 11 km. Turleder:
Jens Peder Møller. Turledere telefon: 2175 8786.
Mødested: Harrestrupvej P-plads ind til øvelsesterræn.
Kl. 10
Pris: 30 kr..
Sted: P-plads Holstebro Øvelsesterræn, Harrestrupvej,
Holstebro.

Østerssafari i Limfjorden - pluk en af verdens bedste
råvarer.
Søn. 16. sep. 2018 kl. 13
Iført waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede liv,
og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige Limfkord.
Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå og tilbereder en del af fangsten på
kulgrill. Tilmelding inden turen:
http://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/.
Praktiske oplysninger. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser, hvis du får vand i dine waders. Mødested:
P-pladsen ved Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen
6. 7790 Thyholm. Pris: 300 kr/person incl. en østerskniv,
en spand til indsamling, de østers du samler samt leje af
waders. Betaling i forbindelse med tilmelding på
hjemmesiden. Pengene bliver først trukket på dagen
Pris: 300 kr..
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Motionsvandretur.
Søn. 16. sep. 2018 kl. 19
"Vi vil gerne have flere medlemmer i foreningen " PR-tur.
Gratis.
Sted: Præstelundskolen, Præstelunden 6 C, Brande.
Fodring - giv en hånd med.
Man. 17. sep. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Motionstur/vandretur i Hammerum.
Tir. 18. sep. 2018 kl. 10
Kom ud at gå en tur i fællesskab med andre glade
mennesker på en vandretur, der styrker både fysikken og
psyken. Turen er på 5-6 km og tempoet tilpasses de
fremmødte. Turleder er Anna og Ole Nielsen. Der er
samkørsel fra Markedspladsen kl 09.30.
Gratis.
Sted: Superbrugsen, Hammerum Hovedgade 72, Herning.
Husby Natursafari.
Ons. 19. sep. 2018 kl. 13
Hugorme, rådyr og vild natur. Tag med på natursafari og
oplev den særlige natur og det rige dyreliv ved Vedersø
Klit og Husby Klitplantage. Der er ture for enhver smag
kom på svampetur eller fugletur i skoven hør om
klitlandskabet og dyrelivet fra en naturvejleder, eller
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oplev når de prægtige krondyr kommer i brunst.
Traktorbussen kører forskellige ruter afhængig af
årstiden. Billetter: Find den ønskede tur i vores
turkalender, klik på Læs mere, hvor Køb billet-knappen
findes under teksten. Book her. Praktiske oplysninger:
Varighed: Ca 1,5-2 timer. Påklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr. Hvis vi ser noget spændende, går vi ud af
traktorbussen. Mødested: Husby Kirke, Græmvej 1, 6990
Ulfborg. Det er en fordel at medbringe kikkert. Pris: 95
kr/voksen, 85 kr/barn. Børn under 3 år gratis
Sted: Husby Kirke, Græmvej 1, Husby, Ulfborg.
Natursafaritur med Traktorbus i Limfjorden.
Ons. 19. sep. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk natursafari. Vi
kører ud midt i Limfjorden på den 2,4 km lange
dæmning ved Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen
har adgang. Guiden fortæller om livet under
vandoverfladen, møllerne og den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Du kan være med til at
fange krabber, rejer og små fisk til Jyllandsakvariet.
Praktiske informationer. Varighed: Ca. 1,5 time.
Påklædning: Tøj efter vejret. Selvom traktorbussen er
overdækket, kan det stadig være koldt. Det anbefales
derfor at tage vind- og vandtæt tøj på under turen.
Mødested: Thyborønvej 90A Rastepladsen ved de store
møller syd for Thyborøn. Pris: Voksen 85 kr. / barn 65
kr. Børn 0-2 år gratis. Prisen er inklusiv en forfriskning
undervejs. Booking: Find den ønskede tur i vores
turkalender på hjemmesiden
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entré til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er
desværre ikke muligt at tage hunden med på
natursafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon 97 83 28 08, eller ved henvendelse i
receptionen
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 20. sep. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5
- 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko
der egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet

Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 21. sep. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Oplev Rødding - Æblets by i Salling.
Lør. 22. sep. 2018 kl. 10.30-12
Kom med på rundvisning i frugtsamlingerne i Rødding Æblets by i Salling. På turen i maj blomstrer æblerne og i
efteråret skal der selvfølgelig smages på den lækre
æblemost. Ideen til projektet blev fostret for mere end 10
år siden. Et af målene var at lave og plante tusindvis af
æbletræer ud i vores sogn. Store dele af borgerne er eller
har været involveret i arbejdet med at pode, udplante og
vedligeholde træerne. Vi har valgt primært at arbejde
med gamle danske æblesorter, som vi nu udnytter til at
spise, lave æblemost og cider af. Æblekunst er også
blevet en del af hverdagen. Kom og hør nærmere om
dette arbejde, og se vores frugttræssamlinger, der
rummer æbler, blommer, nødder og spisekastanjer.
Samlingerne er skabt som nationale kopisamlinger for
bevarelse af genetisk materiale. Der vil blive lejlighed til
at smage på vores dejlige æblemost. I april nyder vi
smagen af sidste års most, og vi ser forhåbentlig en masse
smukt blomstrende æbletræer. I september nyder vi synet
og smagen af den nye høst. Måske kan vi smage ægte
koldpresset most direkte fra pressen. Og så får du i øvrigt
også lov at plukke en pose æbler fra udvalgte træer.
Rundvisningerne er en del af programmet for "Lokale
Fortællinger" i limfjordsområdet. Se mere på
www.limfjordsferie.com
Pris: 50 kr.
Sted: Pometet, Nørremarken 4A, Spøttrup.
Motions/vandretur fra Isenbjerg.
Lør. 22. sep. 2018 kl. 13.30
Kom ud og oplev den smukke tur sammen med andre
vandreglade mennesker. Motion er sundt for fysikken og
psyken. Vi går 7 - 10 km i et tempo, der er afpasset de
fremmødte. Pause midtvejs. Turen føres af Karsten Behr.
Samkørsel fra Markedspladsen kl. 13.00.
Gratis.
Sted: Isenbjerg, Isenbjerg, Ikast.
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Bøf & Brøl.
Lør. 22. sep. 2018 kl. 18-23.30
Gastronomi og Natur i Særklasse. Nørre Vosborg og
Hedevang Outdoor inviterer igen i år til en natur- og
gastronomi oplevelse i særklasse. Klosterheden Plantage
danner rammerne om en aften med skovens kronede
konge Kronhjorten i centrum. Vi spiser middag i en stor
samisk lavvo, flot oppyntet med levende lys og
kronhjorteskind, midt ude i Klosterheden og aftenen
byder på en smagsoplevelse i unikke Vestjyske råvarer
samt det smukkeste fra den Vestjyske natur. Program.
18.00 Lun velkomstdrink fra bålet. 18.30 4-Retters Menu
på Vestjyske råvarer. 21.00 Gåtur i plantagen hvor vi
skal lytte til Skovens Konge. 22.30 Aftenkaffe med fyldt
chokolade. 23.30 Aftenen slutter. Information. Lørdag
den den 8. september 2018 samt lørdag den 22.
september. Velkomstdrink. 4-Retters Menu. Vine under
middagen. Aftenkaffe med sødt. Rundtur i Klosterheden
med guide. Pris pr. person kr. 1.295,-. Bemærk:
Arrangementet foregår i Klosterheden, rutevejledning
fremsendes i ugen op til. Vi anbefaler praktisk og varm
påklædning. Primitive toiletforhold (gammeldags das)
Sted: Herremandens Restaurant, Vembvej 35, Vemb.
Østerssafari i Limfjorden - pluk en af verdens bedste
råvarer.
Søn. 23. sep. 2018 kl. 13
Iført waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede
liv, og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige
Limfkord. Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger
dem, hvordan de åbnes, og hvordan du kan tilberede
dem. Efter jagten smager vi dem rå og tilbereder en del
af fangsten på kulgrill. Tilmelding inden turen:
http://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/.
Praktiske oplysninger. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser, hvis du får vand i dine
waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr/person incl. en østerskniv, en spand til indsamling,
de østers du samler samt leje af waders. Betaling i
forbindelse med tilmelding på hjemmesiden. Pengene
bliver først trukket på dagen
Pris: 300 kr..
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Fodring - giv en hånd med.
Man. 24. sep. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.

Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Husby Natursafari.
Ons. 26. sep. 2018 kl. 13
Hugorme, rådyr og vild natur. Tag med på natursafari og
oplev den særlige natur og det rige dyreliv ved Vedersø
Klit og Husby Klitplantage. Der er ture for enhver smag
kom på svampetur eller fugletur i skoven hør om
klitlandskabet og dyrelivet fra en naturvejleder, eller
oplev når de prægtige krondyr kommer i brunst.
Traktorbussen kører forskellige ruter afhængig af
årstiden. Billetter: Find den ønskede tur i vores
turkalender, klik på Læs mere, hvor Køb billet-knappen
findes under teksten. Book her. Praktiske oplysninger:
Varighed: Ca 1,5-2 timer. Påklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr. Hvis vi ser noget spændende, går vi ud af
traktorbussen. Mødested: Husby Kirke, Græmvej 1, 6990
Ulfborg. Det er en fordel at medbringe kikkert. Pris: 95
kr/voksen, 85 kr/barn. Børn under 3 år gratis
Sted: Husby Kirke, Græmvej 1, Husby, Ulfborg.
Natursafaritur med Traktorbus i Limfjorden.
Ons. 26. sep. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk natursafari. Vi
kører ud midt i Limfjorden på den 2,4 km lange dæmning
ved Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Praktiske informationer. Varighed: Ca.
1,5 time. Påklædning: Tøj efter vejret. Selvom
traktorbussen er overdækket, kan det stadig være koldt.
Det anbefales derfor at tage vind- og vandtæt tøj på
under turen. Mødested: Thyborønvej 90A Rastepladsen
ved de store møller syd for Thyborøn. Pris: Voksen 85 kr. /
barn 65 kr. Børn 0-2 år gratis. Prisen er inklusiv en
forfriskning undervejs. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entré til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på natursafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 27. sep. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5 -
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2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der
egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 28. sep. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Halvøen Kås og Ålbæk Strand.
Søn. 30. sep. 2018 kl. 10
Vi mødes ved Limfjords Camping og går ad mindre veje
tæt på Kås sø , forbi Kås Hovedgård, der er opført i
1300 tallet, ud til det fredede område med Kås Hoved
og langs kysten tilbage til udgangspunktet. Halvøen med
sø, skov og strandenge giver tilsammen en meget
varieret flora og fauna og området har et rigt fugleliv.
Samkørsel fra Holstebro Banegård kl 9. Kontakt turleder
min. 3 dage forinden. Længde: ca. 11 km. Turleder:
Kathrine Halgaard. Turledere telefon: 2279 6779.
Mødested: P-pladsen ved Limfjords Camping. Ålbækvej
Strandvej 7. Spøttrup. Kl. 10
Pris: 30 kr..
Sted: Limfjords Camping & Vandland, Ålbæk Strandvej
7, Spøttrup.
Østerssafari i Limfjorden - pluk en af verdens bedste
råvarer.
Søn. 30. sep. 2018 kl. 13
Iført waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede
liv, og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige
Limfkord. Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger
dem, hvordan de åbnes, og hvordan du kan tilberede
dem. Efter jagten smager vi dem rå og tilbereder en del
af fangsten på kulgrill. Tilmelding inden turen:
http://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/.
Praktiske oplysninger. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser, hvis du får vand i dine
waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr/person incl. en østerskniv, en spand til indsamling,
de østers du samler samt leje af waders. Betaling i

forbindelse med tilmelding på hjemmesiden. Pengene
bliver først trukket på dagen
Pris: 300 kr..
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Fodring - giv en hånd med.
Man. 1. okt. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Motionstur/vandretur i Jynderup Plantage.
Tir. 2. okt. 2018 kl. 10
Kom ud at gå en tur i fællesskab med andre glade
mennesker på en vandretur, der styrker både fysikken og
psyken. Turen er på 5-6 km og tempoet tilpasses de
fremmødte. Turleder er John W. Sørensen. Der er
samkørsel fra Markedspladsen kl 09.30.
Gratis.
Sted: Rind Kirke, Rind Kirkevej 22, Lind, Herning.
Natursafaritur med Traktorbus i Limfjorden.
Ons. 3. okt. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk natursafari. Vi
kører ud midt i Limfjorden på den 2,4 km lange dæmning
ved Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Praktiske informationer. Varighed: Ca.
1,5 time. Påklædning: Tøj efter vejret. Selvom
traktorbussen er overdækket, kan det stadig være koldt.
Det anbefales derfor at tage vind- og vandtæt tøj på
under turen. Mødested: Thyborønvej 90A Rastepladsen
ved de store møller syd for Thyborøn. Pris: Voksen 85 kr. /
barn 65 kr. Børn 0-2 år gratis. Prisen er inklusiv en
forfriskning undervejs. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entré til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på natursafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
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Husby Natursafari.
Ons. 3. okt. 2018 kl. 13
Hugorme, rådyr og vild natur. Tag med på natursafari og
oplev den særlige natur og det rige dyreliv ved Vedersø
Klit og Husby Klitplantage. Der er ture for enhver smag
kom på svampetur eller fugletur i skoven hør om
klitlandskabet og dyrelivet fra en naturvejleder, eller
oplev når de prægtige krondyr kommer i brunst.
Traktorbussen kører forskellige ruter afhængig af
årstiden. Billetter: Find den ønskede tur i vores
turkalender, klik på Læs mere, hvor Køb billet-knappen
findes under teksten. Book her. Praktiske oplysninger:
Varighed: Ca 1,5-2 timer. Påklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr. Hvis vi ser noget spændende, går vi ud af
traktorbussen. Mødested: Husby Kirke, Græmvej 1, 6990
Ulfborg. Det er en fordel at medbringe kikkert. Pris: 95
kr/voksen, 85 kr/barn. Børn under 3 år gratis
Sted: Husby Kirke, Græmvej 1, Husby, Ulfborg.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 4. okt. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5
- 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko
der egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 5. okt. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden - pluk en af verdens bedste
råvarer.
Søn. 7. okt. 2018 kl. 13
Iført waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede
liv, og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige

Limfkord. Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger
dem, hvordan de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem.
Efter jagten smager vi dem rå og tilbereder en del af
fangsten på kulgrill. Tilmelding inden turen:
http://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/.
Praktiske oplysninger. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser, hvis du får vand i dine waders. Mødested:
P-pladsen ved Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen
6. 7790 Thyholm. Pris: 300 kr/person incl. en østerskniv,
en spand til indsamling, de østers du samler samt leje af
waders. Betaling i forbindelse med tilmelding på
hjemmesiden. Pengene bliver først trukket på dagen
Pris: 300 kr..
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Fodring - giv en hånd med.
Man. 8. okt. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Husby Natursafari.
Ons. 10. okt. 2018 kl. 13
Hugorme, rådyr og vild natur. Tag med på natursafari og
oplev den særlige natur og det rige dyreliv ved Vedersø
Klit og Husby Klitplantage. Der er ture for enhver smag
kom på svampetur eller fugletur i skoven hør om
klitlandskabet og dyrelivet fra en naturvejleder, eller
oplev når de prægtige krondyr kommer i brunst.
Traktorbussen kører forskellige ruter afhængig af
årstiden. Billetter: Find den ønskede tur i vores
turkalender, klik på Læs mere, hvor Køb billet-knappen
findes under teksten. Book her. Praktiske oplysninger:
Varighed: Ca 1,5-2 timer. Påklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr. Hvis vi ser noget spændende, går vi ud af
traktorbussen. Mødested: Husby Kirke, Græmvej 1, 6990
Ulfborg. Det er en fordel at medbringe kikkert. Pris: 95
kr/voksen, 85 kr/barn. Børn under 3 år gratis
Sted: Husby Kirke, Græmvej 1, Husby, Ulfborg.
Natursafaritur med Traktorbus i Limfjorden.
Ons. 10. okt. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk natursafari. Vi
kører ud midt i Limfjorden på den 2,4 km lange dæmning
ved Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Praktiske informationer. Varighed: Ca.
1,5 time. Påklædning: Tøj efter vejret. Selvom
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traktorbussen er overdækket, kan det stadig være
koldt. Det anbefales derfor at tage vind- og vandtæt tøj
på under turen. Mødested: Thyborønvej 90A
Rastepladsen ved de store møller syd for Thyborøn. Pris:
Voksen 85 kr. / barn 65 kr. Børn 0-2 år gratis. Prisen er
inklusiv en forfriskning undervejs. Booking: Find den
ønskede tur i vores turkalender på hjemmesiden
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entré til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er
desværre ikke muligt at tage hunden med på
natursafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon 97 83 28 08, eller ved henvendelse i
receptionen
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Planlægningsmøde 1. halvår 2019.
Ons. 10. okt. 2018 kl. 19.30
Alle medlemmer er velkomne til at komme med til
turleder mødet. Måske for at komme med gode idéer,
måske bare for at observere. Man bliver ikke automatisk
indfanget som turleder, bare fordi man møder op. Hvis
man vælger at melde sig som turleder vil man altid få
tilbudt at planlægge og gennemføre sin første tur
sammen med en erfaren turleder. Mødested: Tjørnevej
161, 7500 Holstebro kl. 19.30.
Pris: 30 kr..
Sted: Tjørnevej 161, Tjørnevej 161, Holstebro.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 11. okt. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5
- 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko
der egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 12. okt. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver

mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018 og
fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Vandring i Husby Klitplantage og klitterne mod
Vesterhavet.
Lør. 13. okt. 2018 kl. 10
Vandringen starter ved Helmklink Havn og går gennem et
sommerhusområde, ind i klitplantagen og ud til Spidsbjerg
Strand. Videre ned mod "Marens Maw" med flotte udsigter.
Herfra videre sydpå ad Raketstien ned mod badesøen
Skavemose, hvor vi holder spisepausen. Herfra går turen
op gennem klitplantagen og tilbage mod Fjand,
sommerhusområdet og Helmklink Havn. Samkørsel fra
Holstebro Banegård kl. 09.00. Kontakt turleder min. 3
dage forinden. Længde: 16 km. Turleder: Jens Peder
Møller. Turlederes telefon: 2175 8786. Mødested:
Helmklink Havn, Hagevej, 6990 Ulfborg
Pris: 30 kr..
Sted: Helmklink Havn, Hagevej 205, Ulfborg.
Østerssafari i Limfjorden - pluk en af verdens bedste
råvarer.
Søn. 14. okt. 2018 kl. 13
Iført waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede liv,
og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige Limfkord.
Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå og tilbereder en del af fangsten på
kulgrill. Tilmelding inden turen:
http://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/.
Praktiske oplysninger. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser, hvis du får vand i dine waders. Mødested:
P-pladsen ved Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen
6. 7790 Thyholm. Pris: 300 kr/person incl. en østerskniv,
en spand til indsamling, de østers du samler samt leje af
waders. Betaling i forbindelse med tilmelding på
hjemmesiden. Pengene bliver først trukket på dagen
Pris: 300 kr..
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Fodring - giv en hånd med.
Man. 15. okt. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
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Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Sted: Husby Kirke, Græmvej 1, Husby, Ulfborg.

Motionstur.
Tir. 16. okt. 2018 kl. 10
Kom ud at gå en tur i fællesskab med andre glade
mennesker på en vandretur, der styrker både fysikken
og psyken. Vi mødes ved Dyrlægehuset. Turen er på 5-6
km og tempoet tilpasses de fremmødte. Turleder er
John W. Sørensen.
Gratis.
Sted: Holmparken, Holmparken, Herning.

Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 18. okt. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der
egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3
år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af en tur
gives der 10% rabat på entreen til JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Natursafaritur med Traktorbus i Limfjorden.
Ons. 17. okt. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk natursafari. Vi
kører ud midt i Limfjorden på den 2,4 km lange
dæmning ved Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen
har adgang. Guiden fortæller om livet under
vandoverfladen, møllerne og den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Du kan være med til at
fange krabber, rejer og små fisk til Jyllandsakvariet.
Praktiske informationer. Varighed: Ca. 1,5 time.
Påklædning: Tøj efter vejret. Selvom traktorbussen er
overdækket, kan det stadig være koldt. Det anbefales
derfor at tage vind- og vandtæt tøj på under turen.
Mødested: Thyborønvej 90A Rastepladsen ved de store
møller syd for Thyborøn. Pris: Voksen 85 kr. / barn 65
kr. Børn 0-2 år gratis. Prisen er inklusiv en forfriskning
undervejs. Booking: Find den ønskede tur i vores
turkalender på hjemmesiden
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entré til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er
desværre ikke muligt at tage hunden med på
natursafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon 97 83 28 08, eller ved henvendelse i
receptionen
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Husby Natursafari.
Ons. 17. okt. 2018 kl. 13
Hugorme, rådyr og vild natur. Tag med på natursafari og
oplev den særlige natur og det rige dyreliv ved Vedersø
Klit og Husby Klitplantage. Der er ture for enhver smag
kom på svampetur eller fugletur i skoven hør om
klitlandskabet og dyrelivet fra en naturvejleder, eller
oplev når de prægtige krondyr kommer i brunst.
Traktorbussen kører forskellige ruter afhængig af
årstiden. Billetter: Find den ønskede tur i vores
turkalender, klik på Læs mere, hvor Køb billet-knappen
findes under teksten. Book her. Praktiske oplysninger:
Varighed: Ca 1,5-2 timer. Påklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr. Hvis vi ser noget spændende, går vi ud af
traktorbussen. Mødested: Husby Kirke, Græmvej 1, 6990
Ulfborg. Det er en fordel at medbringe kikkert. Pris: 95
kr/voksen, 85 kr/barn. Børn under 3 år gratis

Fodring - giv en hånd med.
Fre. 19. okt. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden - pluk en af verdens bedste
råvarer.
Søn. 21. okt. 2018 kl. 13
Iført waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede liv,
og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige Limfkord.
Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå og tilbereder en del af fangsten på
kulgrill. Tilmelding inden turen:
http://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/.
Praktiske oplysninger. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser, hvis du får vand i dine waders. Mødested:
P-pladsen ved Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen
6. 7790 Thyholm. Pris: 300 kr/person incl. en østerskniv,
en spand til indsamling, de østers du samler samt leje af
waders. Betaling i forbindelse med tilmelding på
hjemmesiden. Pengene bliver først trukket på dagen
Pris: 300 kr..
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
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Fodring - giv en hånd med.
Man. 22. okt. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Natursafaritur med Traktorbus i Limfjorden.
Ons. 24. okt. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk natursafari. Vi
kører ud midt i Limfjorden på den 2,4 km lange
dæmning ved Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen
har adgang. Guiden fortæller om livet under
vandoverfladen, møllerne og den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Du kan være med til at
fange krabber, rejer og små fisk til Jyllandsakvariet.
Praktiske informationer. Varighed: Ca. 1,5 time.
Påklædning: Tøj efter vejret. Selvom traktorbussen er
overdækket, kan det stadig være koldt. Det anbefales
derfor at tage vind- og vandtæt tøj på under turen.
Mødested: Thyborønvej 90A Rastepladsen ved de store
møller syd for Thyborøn. Pris: Voksen 85 kr. / barn 65
kr. Børn 0-2 år gratis. Prisen er inklusiv en forfriskning
undervejs. Booking: Find den ønskede tur i vores
turkalender på hjemmesiden
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entré til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er
desværre ikke muligt at tage hunden med på
natursafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon 97 83 28 08, eller ved henvendelse i
receptionen
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Husby Natursafari.
Ons. 24. okt. 2018 kl. 13
Hugorme, rådyr og vild natur. Tag med på natursafari og
oplev den særlige natur og det rige dyreliv ved Vedersø
Klit og Husby Klitplantage. Der er ture for enhver smag
kom på svampetur eller fugletur i skoven hør om
klitlandskabet og dyrelivet fra en naturvejleder, eller
oplev når de prægtige krondyr kommer i brunst.
Traktorbussen kører forskellige ruter afhængig af
årstiden. Billetter: Find den ønskede tur i vores
turkalender, klik på Læs mere, hvor Køb billet-knappen
findes under teksten. Book her. Praktiske oplysninger:
Varighed: Ca 1,5-2 timer. Påklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr. Hvis vi ser noget spændende, går vi ud af

traktorbussen. Mødested: Husby Kirke, Græmvej 1, 6990
Ulfborg. Det er en fordel at medbringe kikkert. Pris: 95
kr/voksen, 85 kr/barn. Børn under 3 år gratis
Sted: Husby Kirke, Græmvej 1, Husby, Ulfborg.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 25. okt. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der
egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3
år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af en tur
gives der 10% rabat på entreen til JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 26. okt. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden - pluk en af verdens bedste
råvarer.
Søn. 28. okt. 2018 kl. 13
Iført waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede liv,
og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige Limfkord.
Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå og tilbereder en del af fangsten på
kulgrill. Tilmelding inden turen:
http://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/.
Praktiske oplysninger. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser, hvis du får vand i dine waders. Mødested:
P-pladsen ved Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen
6. 7790 Thyholm. Pris: 300 kr/person incl. en østerskniv,
en spand til indsamling, de østers du samler samt leje af
waders. Betaling i forbindelse med tilmelding på
hjemmesiden. Pengene bliver først trukket på dagen
Pris: 300 kr..
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
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Fodring - giv en hånd med.
Man. 29. okt. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Motionstur.
Tir. 30. okt. 2018 kl. 10
Kom ud at gå en tur i fællesskab med andre glade
mennesker på en vandretur, der styrker både fysikken
og psyken. Vi går søen rundt. Turen er på ca.5 km og
tempoet tilpasses de fremmødte. Turleder er Winnie
Kranker. Samkørsel fra Markedspladsen kl 09.30.
Gratis.
Sted: Sejlklubbens p-plads, Skivevej, sunds, Sunds.
Natursafaritur med Traktorbus i Limfjorden.
Ons. 31. okt. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk natursafari. Vi
kører ud midt i Limfjorden på den 2,4 km lange
dæmning ved Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen
har adgang. Guiden fortæller om livet under
vandoverfladen, møllerne og den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Du kan være med til at
fange krabber, rejer og små fisk til Jyllandsakvariet.
Praktiske informationer. Varighed: Ca. 1,5 time.
Påklædning: Tøj efter vejret. Selvom traktorbussen er
overdækket, kan det stadig være koldt. Det anbefales
derfor at tage vind- og vandtæt tøj på under turen.
Mødested: Thyborønvej 90A Rastepladsen ved de store
møller syd for Thyborøn. Pris: Voksen 85 kr. / barn 65
kr. Børn 0-2 år gratis. Prisen er inklusiv en forfriskning
undervejs. Booking: Find den ønskede tur i vores
turkalender på hjemmesiden
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entré til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er
desværre ikke muligt at tage hunden med på
natursafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon 97 83 28 08, eller ved henvendelse i
receptionen
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.

Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 1. nov. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der
egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3
år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af en tur
gives der 10% rabat på entreen til JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 2. nov. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden - pluk en af verdens bedste
råvarer.
Søn. 4. nov. 2018 kl. 13
Iført waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede liv,
og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige Limfkord.
Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå og tilbereder en del af fangsten på
kulgrill. Tilmelding inden turen:
http://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/.
Praktiske oplysninger. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser, hvis du får vand i dine waders. Mødested:
P-pladsen ved Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen
6. 7790 Thyholm. Pris: 300 kr/person incl. en østerskniv,
en spand til indsamling, de østers du samler samt leje af
waders. Betaling i forbindelse med tilmelding på
hjemmesiden. Pengene bliver først trukket på dagen
Pris: 300 kr..
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
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Fodring - giv en hånd med.
Man. 5. nov. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 8. nov. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5
- 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko
der egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 9. nov. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden - pluk en af verdens bedste
råvarer.
Søn. 11. nov. 2018 kl. 13
Iført waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede
liv, og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige
Limfkord. Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger
dem, hvordan de åbnes, og hvordan du kan tilberede
dem. Efter jagten smager vi dem rå og tilbereder en del
af fangsten på kulgrill. Tilmelding inden turen:

http://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/.
Praktiske oplysninger. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser, hvis du får vand i dine waders. Mødested:
P-pladsen ved Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen
6. 7790 Thyholm. Pris: 300 kr/person incl. en østerskniv,
en spand til indsamling, de østers du samler samt leje af
waders. Betaling i forbindelse med tilmelding på
hjemmesiden. Pengene bliver først trukket på dagen
Pris: 300 kr..
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Fodring - giv en hånd med.
Man. 12. nov. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Motionstur i Løvbakkerne.
Tir. 13. nov. 2018 kl. 10
Kom ud at gå en tur i fællesskab med andre glade
mennesker på en vandretur, der styrker både fysikken og
psyken. Turen er på 5 - 6 km og tempoet tilpasses de
fremmødte. Turleder er Hanne Andersen. Samkørsel fra
Markedspladsen kl 09.30.
Gratis.
Sted: Gullestrup Kirke, Løvbakkevej 9, Gullestrup,
Herning.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 15. nov. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der
egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3
år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af en tur
gives der 10% rabat på entreen til JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
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Fodring - giv en hånd med.
Fre. 16. nov. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
20 års jubilæums DVL afdeling Holstebro.
Lør. 17. nov. 2018 kl. 10
Vi starter jubilæumsdagen med en vandretur. Fra
P-pladsen vest for vandkraftsøen ud til Tvis Mølle
Naturlaboratorium, hvor der vil blive budt på en bid
bålmad. Længde: ca. 12 km. Turleder: Anna Lauridse.
Turlederes telefon: 22720971. Mødested: P-pladsen ved
vandkraftværket ved Ringvejen i Holstebro. Kl. 10. Efter
vandreturen vil det for medlemmer være gratis spisning
og hygge med vandrehistorier. Medbring selv drikkevare.
Mødested: Tjørnevej 161, 7500 Holstebro kl. 18.30.
Tilmelding senest 1. november til til
:laurid74@gmail.com
Pris: 30 kr..
Sted: P-pladsen ved vandkraftværket ved Ringvejen i
Holstebro, Ringvejen, Holstebro.
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