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.
Fodring - giv en hånd med.
Man. 25. jun. 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. 25. jun. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen.
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 26. jun. 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
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er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt
tøj, da det både er køligere og mere blæsende på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte 15 minutter før
afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Prisen er
inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en
tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen.
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 26. jun. 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.
Fortælling ved Stubberkloster og Sevel Kirke - juni.
Tir. 26. jun. 2018 kl. 18
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. Fra p-pladsen går vi ca 1½ km til resterne af
klostret. Der fortælles om klostrets historie og om
forsøget på udtørringen af søerne omkring 1870. Fra
Stubbergård Sø kører vi til Sevel Kirke, hvor der fortælles
om kirkens historie og kirkens sammenhæng med klostret.
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.
Naturvandring omkring Lysen Bredning.
Tir. 26. jun. 2018 kl. 19
Start ved Humlegårdsvej. Guide Steen Reinholdt.
Spændende tur i et dejligt naturområde, der veksler med
rørskov, eng og krat, hvilket giver et varieret fugle- dyreog planteliv. I maj måned ses bl.a. kødfarvet gøgeurt og
den plettede. Her vokser kæruld, tjærenellike og andre
typiske engplanter. Vi går forbi den gamle Hummelgård og
vider over engen og over dæmningen til Lysenvej. Vi går
samme vej tilbage. Husk endelig kaffen og de gode
travesko. Turen er ikke for gangbesværede
Gratis.
Sted: Spøttrup Turistforening, Fmd. Susanne Jensen,
Præstegårdsmarken 1, Lem, Spøttrup.
Natursafari med Traktorbus.
Ons. 27. jun. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 28. jun. 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
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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.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 28. jun. 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.
Tor. 28. jun. 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. 29. jun. 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. 29. jun. 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.
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Salling i Oldtiden - fra istid til vikingetid.
Lør. 30. jun. 2018 kl. 10-15
Siden de første mennesker kom til Salling efter istiden
for 10.000 år siden, og frem til vikingetidens bønder,
har de efterladt spor i landskabet. Kom med på guidet
køretur til nogle af stederne juni, juli og august (kørsel i
egen bil). Siden de første mennesker kom til Salling
efter istiden for 10.000 år siden, og frem til
vikingetidens bønder, har de efterladt spor i landskabet.
Vi besøger nogle af disse lokaliteter. Kørsel i jeres egen
bil. Fortællingen er en del af programmet for "Lokale
Fortællinger" i Limfjordsområdet. Se mere på
www.limfjordsferie.com
Pris: 200.
Sted: Aktivitetscentret Ny Skivehus, Odgårdsvej 15 A,
Skive.
Skjern Å forvirringen og Hesselvig Enggård.
Lør. 30. jun. 2018 kl. 13
En fortælling om egnen omkring Skjern Å. Vi går en
rundtur fra stemmeværket ved Skjern og Rind Å.
Dernæst over Dalgaskanalen, forbi Campingpladsen og
videre til Hesselvig Enggård, som er på tilbagevejen til
udgngspuntet. Ialt ca. 5 km, turen tager ca. 2 t og er
ikke for gangbesværede. Turleder: Anker Lund,
42609440. Det koster 20 kr at deltage
Pris: 20 kr for voksne.
Sted: Hjemstavnshus Arnborg, Gl. Skarrildvej 28,
Herning.
Fang smådyr i Nissum Fjord.
Lør. 30. jun. 2018 kl. 14
Vi fejrer det blå flag ved Thorsminde med en
naturvejledertur sammen med en erfaren biolog.
Naturskolen i Thorsminde stiller waders, net, spande og
akvarier til rådighed, så vi kan fange og studere nogle af
de smådyr, der lever i Nissum Fjord. Turleder: Biolog
Allan E. Clausen. Mødested: Thorsminde Naturskole,
Skolegade 25, 6990 Ulfborg. Tid: Kl. 14.00 - 16.00. Der
er i tidsrummet mulighed for at støde til ved fjorden ud
for Fjordvænget. Tlf.: 9611 7820. Mail:
allan.e.clausen@holstebro.dk. Målgruppe: Børn og
barnlige sjæle. Handicapegnet: Nej. For
gangbesværede: Nej
Gratis.
Sted: Thorsminde Naturskole, Skolegade 25, Ulfborg.
Fiskekonkurrence - Trandum Camping.
Lør. 30. jun. og søn. 1. jul. 2018 Lør-søn kl. 12-12
Konkurrencen arrangeres i samarbejde med
Grejonline.dk. Starten foregår fra campingpladsen
lørdag den 30. juni kl 12 og slutter på campingpladsen
søndag den 1. juli kl 12. Der er flotte præmier til de 5
største fisk. Største fisk = tungeste fisk og de skal
indvejes på campingpladsen. 1. præmie: 2 dages ophold
på Scheelsminde i Aalborg. 2. præmie: Shimano Sedona
FI 3000 spinnerjul til en værdi af kr. 499,-. 3. Præmie:
Berkley Digital Pocket vægt, værdi kr. 199,-. 4.
Præmie: Berkley Agn kniv, værdi 99,-. 5. Præmie: Quick
Guide hæfte Ørred i strømvand. Det koster kr. 150,- at

deltage i konkurrencen og tilmelding skal ske senest den
22 juni 2018 på mail: info@trandumcamping.com eller på
tlf. 42 19 05 97. Der udleveres startpakke bestående af
Grejonline blinkæske til en værdi af kr. 159,-. Ifm.
konkurrencen en der mulighed for at campere på pladsen
til følgende tilbudspriser: Hytte til 5 personer kr. 50,- pr.
person. Campingvogn kr. gratis og kr. 50 pr. person
Sted: Trandum Camping, Falhedevej 1, Skive.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 1. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 1. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
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Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der
er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 1. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Solnedgangstur med snapsesmagning fra Furs
Knudeklint.
Søn. 1. jul. 2018 kl. 21.30
Guided solnedgangstur til toppen af Knudeklint, samt
smagning af forskellige snapse og bitter fra Fur Bryghus.
Nyd den flotte solnedgang fra toppen af Knudeklinten,
der kandiderer som naturverdensarv. Jens Madsen fra
Fur er guide på turen, og fra én af de nye diatoméer
nyder vi udsigten mod Mors, Thy og Østerild, mens vi
smager på 3 forskellige Fur snaps og halvbitter - inden
solen sænker sig i horisonten. Nyd stilheden og skovens
lyde under den lysende stjernehimmel på vejen tilbage.
Fælles start fra FUR Camping 45 minutter før
solnedgang. Husk godt fodtøj og lommelygte til
hjemturen. Gåturen varer ca. ½ time hver vej (ikke
egnet for gangbesværede). Børn er gratis, hvor der
bydes på smagsprøver af Hancock Sportscola. Tilmelding
kun ved at købe billetter her.:
http://www.furcamping.dk/billetter
Pris: 75 kr.
Sted: FUR Camping, Råkildevej 6, Anshede, Fur.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 2. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 2. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 2. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Man. 2. jul. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Man. 2. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.

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

Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 2. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
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der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5
- 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko
der egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65

kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
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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.
Motionsvandretur.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 19
Vi går første en lille tur på 4 km - og så griller vi
bagefter. Næstformanden fører an på turen.
Gratis.
Sted: Frifeltvej 7, Frifeltvej 7, Fasterholt, Brande.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 4. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 4. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved

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

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

Gratis onsdagstur omkring Jenle.
Ons. 4. til ons. 25. jul. 2018 kl. 10-11
Hver onsdag fra kl 10 - til ca 11 i juli måned er der gratis
rundvisning i naturen omkring Jenle. Vi mødes i Laden på
Jenle. Husk passende udendørstøj
Gratis.
Sted: Jenle - Nanna og Jeppe Aakjærs hjem, Jenlevej 6,
Breum, Roslev.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 10.30
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. 5. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Byvandring i Skive.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 10.30-12.30
Tag med på vandring gennem Skive indre by og se et
bredt udvalg Skive bys mange flotte skulpturer, hør om
kunsten og byen iblandet indslag fra byens historie og
baggrund. Tag med på vandring gennem Skive indre by
og se et bredt udvalg Skive bys mange flotte skulpturer,
hør om kunsten og byen iblandet indslag fra byens
historie og baggrund. Mødested: Vi mødes på
Posthustorvet foran runestenene og ender samme sted
ca 2 timer senere. Pris pr. deltager: kr. 70,- (børn under
18 år er gratis). Vær opmærksom på, at byvandringer på
engelsk skal bestilles i forvejen. Der kan også guides på
svensk. Se mere på www.limfjordsferie.com
Pris: 70 kr.
Sted: Posthustorvet, Posthustorvet, Skive.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i

turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere
og mere blæsende på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille
røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person
uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
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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.
Furs Vidundere med guide.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 13.30
Guided kaffetur til rødsten med guide, hvor der serveres
eftermiddagskaffe. Jens Madsen fra Fur er guide på
turen, hvor du med ægte jysk humor får en spændende
formidling af vores helt særegne landskab. Der serveres
kaffe på turen (Ikke egnet for gangbesværede). Vi går
mod Gammelgård og følger naturstien langs sydsiden af
Oxedalen, forbi Emmelstenshus og vis Shelterpladsen.
Undervejs gøres kort ophold, hvor der fortælles om "Fur
fra Istid til Nutid på 9 min.". Ved Rødsten fortælles om
"Sagnene om Rødstensmanden mm". Derefter går vi til
Fiskedammene (forbi toiletter, hvor vi får kaffe, og der
fortælles om "Fiskedammene og landingspladsen her i
ældre tid". På stranden tilbage mod campingpladsen ser
vi Østklinten, Den Røde Sten, og ved Stolleklint ser vi
resten af Svensehulen, og hører om de forgæves forsøg
på at finde kul under Svenskekrigen 1809-1813. Ved
gammelgård følges vejen tilbage til campingpladsen.
(Ved højvande kan det være nødvendigt at benytte
Emmelstensvej tilbage). Varighed 2½-3 timer. Børn
gratis. Tilmelding kun ved at købe billetter her.:
http://www.furcamping.dk/billetter
Pris: 50 kr..
Sted: FUR Camping, Råkildevej 6, Anshede, Fur.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5
- 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko
der egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

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

i samarbejde med

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

Naturoplevelser
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.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode

chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i turkalenderen på
vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet:
Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig
køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at
tage hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen
på forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Beretningen om en af Limfjordens perler - Fur.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 11-12
Sammen med Fur Museum får du beretningen om en af
Limfjordens perler - Fur. Fur Museum er beretningen om
en af Limfjordens perler - Fur. Øens museum rummer en
enestående samling af 55 millioner år gamle fossiler fra
moleret på Fur og historien om livet gennem tiderne på
dette smukke sted. Fortællingen er en del af programmet
for "Lokale Fortællinger" i Limfjordsområdet. Børn t.o.m.
17 år gratis adgang. Se mere på www.limfjordsferie.com
Pris: 65.
Sted: Fur Museum, Nederby 28, Fur.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse

i samarbejde med

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

Naturoplevelser
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til

dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
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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.
Rundvisning på Ørslev Kloster og Ørslevkloster
Hovedgård.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 14-16.30
Tag med på rundvisning på det charmerende Ørslev
Kloster Arbejdsrefugium, der gennem mere end 1000 år
har været et fast omdrejningspunkt i et evig
foranderligt landskab ved Limfjorden. Gennem mere
end 1000 år har gårdspladsen på Ørslevkloster været et
fast omdrejningspunkt i et evig foranderligt landskab
ved Limfjorden. For 2. år i træk byder vi i samlet flok og på tværs af institutioner - velkommen til en
oplevelse, der normalt ikke er offentligt tilgængelig.
Det bliver en rejse gennem tiden og skiftende
generationers benyttelse af egnens ressourcer på fjord
og land. Ørslevkloster er i dag et sted med mange
selvstændige afdelinger, men samlet set er det stedet,
hvor man kan følge en lang rød tråd fra Vikingetidens
storgård, nonneklosteret og herregården. Her kommer
man helt tæt på det moderne landbrug på den ene side
af gårdspladsen og et arbejdsrefugium med kirke på den
anden side. Undervejs serveres en kop kaffe. Et besøg
for både børn og voksne midt i det smukke Nordfjends.
Se mere på www.limfjordsferie.com
Pris: 120.
Sted: Foreningen Ørslev Kloster, Hejlskovvej 15,
Højslev.
Natursafari med Traktorbus.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge

Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
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Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Salling i Oldtiden - fra istid til vikingetid.
Lør. 7. jul. 2018 kl. 10-15
Siden de første mennesker kom til Salling efter istiden
for 10.000 år siden, og frem til vikingetidens bønder,
har de efterladt spor i landskabet. Kom med på guidet
køretur til nogle af stederne juni, juli og august (kørsel i
egen bil). Siden de første mennesker kom til Salling
efter istiden for 10.000 år siden, og frem til
vikingetidens bønder, har de efterladt spor i landskabet.
Vi besøger nogle af disse lokaliteter. Kørsel i jeres egen
bil. Fortællingen er en del af programmet for "Lokale
Fortællinger" i Limfjordsområdet. Se mere på
www.limfjordsferie.com
Pris: 200.
Sted: Aktivitetscentret Ny Skivehus, Odgårdsvej 15 A,
Skive.
Krabbefestival.
Lør. 7. jul. 2018 kl. 14
Til Krabbefestival er der konkurrence om at fange flest
krabber.
Gratis.
Sted: Handbjerg Marina, Handbjerg Marina 12,
Vinderup.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 8. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 8. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 8. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 8. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Solnedgangstur med snapsesmagning fra Furs
Knudeklint.
Søn. 8. jul. 2018 kl. 21.30
Guided solnedgangstur til toppen af Knudeklint, samt
smagning af forskellige snapse og bitter fra Fur Bryghus.
Nyd den flotte solnedgang fra toppen af Knudeklinten,
der kandiderer som naturverdensarv. Jens Madsen fra
Fur er guide på turen, og fra én af de nye diatoméer
nyder vi udsigten mod Mors, Thy og Østerild, mens vi
smager på 3 forskellige Fur snaps og halvbitter - inden
solen sænker sig i horisonten. Nyd stilheden og skovens
lyde under den lysende stjernehimmel på vejen tilbage.
Fælles start fra FUR Camping 45 minutter før
solnedgang. Husk godt fodtøj og lommelygte til
hjemturen. Gåturen varer ca. ½ time hver vej (ikke
egnet for gangbesværede). Børn er gratis, hvor der
bydes på smagsprøver af Hancock Sportscola. Tilmelding
kun ved at købe billetter her.:
http://www.furcamping.dk/billetter
Pris: 75 kr.
Sted: FUR Camping, Råkildevej 6, Anshede, Fur.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 9. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den

store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i turkalenderen på
vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet:
Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig
køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at
tage hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen
på forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 9. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 9. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler

i samarbejde med

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

Naturoplevelser
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt
tøj, da det både er køligere og mere blæsende på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte 15 minutter før
afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Prisen er
inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en
tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Man. 9. jul. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Man. 9. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 9. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 9. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Natursafari med Traktorbus.
Man. 9. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 9. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 9. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fossiljagt.
Man. 9. til fre. 13. jul. 2018 kl. 13
Kom med Fur Museums geologer på Fossiljagt kl. 13.00
alle hverdage i uge 28-29-30. Kl. 13.00. Fossiljagt. Med
Fur Museum geologer. En rigtig sjov og anderledes
aktivitet for hele familien. Mødested: P-pladsen ved
Stendal Høje (Bette Jenses Hyw). Køb din billet i
museumsbutikken på Fur Museum eller betal kontant på
stedet. Varighed: 1½ time
Pris: 40,- kr. (Gratis for børn op til 8 år).
Sted: Fur Museum, Nederby 28, Fur.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 10. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
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Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

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

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

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

Natursafari med Traktorbus.
Tir. 10. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
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Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tir. 10. jul. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5
- 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko
der egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 10. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tir. 10. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af

Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne
i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 10. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 10. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
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både er køligere og mere blæsende på vandet, end det
er på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn Ved den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris:
195 kr. pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 11. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 11. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er

køligere og mere blæsende på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille
røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person
uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 11. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Ons. 11. jul. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 11. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Ons. 11. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 11. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 11. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Natursafari med Traktorbus.
Ons. 11. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 11. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 12. jul. 2018 kl. 10.30
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. 12. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 12. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
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hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt
tøj, da det både er køligere og mere blæsende på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte 15 minutter før
afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Prisen er
inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en
tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 12. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tor. 12. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking

nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 12. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Furs Vidundere med guide.
Tor. 12. jul. 2018 kl. 13.30
Guided kaffetur til rødsten med guide, hvor der serveres
eftermiddagskaffe. Jens Madsen fra Fur er guide på turen,
hvor du med ægte jysk humor får en spændende
formidling af vores helt særegne landskab. Der serveres
kaffe på turen (Ikke egnet for gangbesværede). Vi går
mod Gammelgård og følger naturstien langs sydsiden af
Oxedalen, forbi Emmelstenshus og vis Shelterpladsen.
Undervejs gøres kort ophold, hvor der fortælles om "Fur
fra Istid til Nutid på 9 min.". Ved Rødsten fortælles om
"Sagnene om Rødstensmanden mm". Derefter går vi til
Fiskedammene (forbi toiletter, hvor vi får kaffe, og der
fortælles om "Fiskedammene og landingspladsen her i
ældre tid". På stranden tilbage mod campingpladsen ser vi
Østklinten, Den Røde Sten, og ved Stolleklint ser vi resten
af Svensehulen, og hører om de forgæves forsøg på at
finde kul under Svenskekrigen 1809-1813. Ved gammelgård
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følges vejen tilbage til campingpladsen. (Ved højvande
kan det være nødvendigt at benytte Emmelstensvej
tilbage). Varighed 2½-3 timer. Børn gratis. Tilmelding
kun ved at købe billetter her.:
http://www.furcamping.dk/billetter
Pris: 50 kr..
Sted: FUR Camping, Råkildevej 6, Anshede, Fur.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 12. jul. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5
- 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko
der egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 12. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Natursafari med Traktorbus.
Tor. 12. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 12. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 12. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
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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.

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.

Salling i Oldtiden - fra istid til vikingetid.
Fre. 13. jul. 2018 kl. 10-15
Siden de første mennesker kom til Salling efter istiden
for 10.000 år siden, og frem til vikingetidens bønder,
har de efterladt spor i landskabet. Kom med på guidet
køretur til nogle af stederne juni, juli og august (kørsel i
egen bil). Siden de første mennesker kom til Salling
efter istiden for 10.000 år siden, og frem til
vikingetidens bønder, har de efterladt spor i landskabet.
Vi besøger nogle af disse lokaliteter. Kørsel i jeres egen
bil. Fortællingen er en del af programmet for "Lokale
Fortællinger" i Limfjordsområdet. Se mere på
www.limfjordsferie.com
Pris: 200.
Sted: Aktivitetscentret Ny Skivehus, Odgårdsvej 15 A,
Skive.

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

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 13. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til

Beretningen om en af Limfjordens perler - Fur.
Fre. 13. jul. 2018 kl. 11-12
Sammen med Fur Museum får du beretningen om en af
Limfjordens perler - Fur. Fur Museum er beretningen om
en af Limfjordens perler - Fur. Øens museum rummer en
enestående samling af 55 millioner år gamle fossiler fra
moleret på Fur og historien om livet gennem tiderne på
dette smukke sted. Fortællingen er en del af programmet
for "Lokale Fortællinger" i Limfjordsområdet. Børn t.o.m.
17 år gratis adgang. Se mere på www.limfjordsferie.com
Pris: 65.
Sted: Fur Museum, Nederby 28, Fur.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 13. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
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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.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 13. jul. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Fre. 13. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,

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

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 13. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 15. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 15. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 15. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Byvandring i Skive.
Søn. 15. jul. 2018 kl. 15-17
Tag med på vandring gennem Skive indre by og se et bredt
udvalg Skive bys mange flotte skulpturer, hør om kunsten
og byen iblandet indslag fra byens historie og baggrund.
Tag med på vandring gennem Skive indre by og se et bredt
udvalg Skive bys mange flotte skulpturer, hør om kunsten
og byen iblandet indslag fra byens historie og baggrund.
Mødested: Vi mødes på Posthustorvet foran runestenene
og ender samme sted ca 2 timer senere. Pris pr. deltager:
kr. 70,- (børn under 18 år er gratis). Vær opmærksom på,
at byvandringer på engelsk skal bestilles i forvejen. Der
kan også guides på svensk. Se mere på
www.limfjordsferie.com
Pris: 70 kr.
Sted: Posthustorvet, Posthustorvet, Skive.
Solnedgangstur med snapsesmagning fra Furs
Knudeklint.
Søn. 15. jul. 2018 kl. 21.15
Guided solnedgangstur til toppen af Knudeklint, samt
smagning af forskellige snapse og bitter fra Fur Bryghus.
Nyd den flotte solnedgang fra toppen af Knudeklinten, der
kandiderer som naturverdensarv. Jens Madsen fra Fur er
guide på turen, og fra én af de nye diatoméer nyder vi
udsigten mod Mors, Thy og Østerild, mens vi smager på 3
forskellige Fur snaps og halvbitter - inden solen sænker sig
i horisonten. Nyd stilheden og skovens lyde under den
lysende stjernehimmel på vejen tilbage. Fælles start fra
FUR Camping 45 minutter før solnedgang. Husk godt
fodtøj og lommelygte til hjemturen. Gåturen varer ca. ½
time hver vej (ikke egnet for gangbesværede). Børn er
gratis, hvor der bydes på smagsprøver af Hancock
Sportscola. Tilmelding kun ved at købe billetter her.:
http://www.furcamping.dk/billetter
Pris: 75 kr.
Sted: FUR Camping, Råkildevej 6, Anshede, Fur.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 16. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
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Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der
er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

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

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

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 16. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden

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

Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 16. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 16. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
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sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der
er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fossiljagt.
Man. 16. til fre. 20. jul. 2018 kl. 13
Kom med Fur Museums geologer på Fossiljagt kl. 13.00
alle hverdage i uge 28-29-30. Kl. 13.00. Fossiljagt. Med
Fur Museum geologer. En rigtig sjov og anderledes
aktivitet for hele familien. Mødested: P-pladsen ved
Stendal Høje (Bette Jenses Hyw). Køb din billet i
museumsbutikken på Fur Museum eller betal kontant på
stedet. Varighed: 1½ time
Pris: 40,- kr. (Gratis for børn op til 8 år).
Sted: Fur Museum, Nederby 28, Fur.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 17. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 17. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller

ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere
og mere blæsende på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille
røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person
uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 17. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tir. 17. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
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turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time.
Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested:
Rastepladsen ved møllerne lige syd for Thyborøn.
Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65 kr/barn. incl.
en forfriskning undervejs. Når du køber en tur, får du
rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du køber dem
samtidig. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 17. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tir. 17. jul. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5
- 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko
der egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet

Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 17. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tir. 17. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 17. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 17. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.

Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
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sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der
er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Gårdbesøg på Ørslevkloster Hovedgård.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 14.30-16.30
På et gårdbesøg hos Ørslevkloster Hovedgård kommer du
helt tæt på dyrene og får mulighed for at klappe en
kalv, hest, hund eller kanin. På gårdbesøget kommer du
helt tæt på dyrene og får mulighed for at klappe en
kalv, hest, hund eller kanin. Se hvad koen skal spise for
at producere mælk og se den blive malket i
malkerobotten. Hop op i en traktor og forestil dig,
hvordan det er at dyrke de omkringliggende marker med
korn, græs og majs. Gårdbesøget er en oplevelse for
alle aldre, og giver mulighed for at få et indblik i det
moderne landbrug. Rundvisningerne er en del af
programmet for "Lokale Fortællinger" i
Limfjordsområdet. Se mere på www.limfjordsferie.com
Pris: 40.
Sted: Ørslevkloster Hovedgård, Hejlskovvej 14,
Ørslevkloster, Højslev.
Natursafari med Traktorbus.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den

store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i turkalenderen på
vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet:
Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig
køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at
tage hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen
på forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 10.30
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
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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.

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

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til

Natursafari med Traktorbus.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
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Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Furs Vidundere med guide.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 13.30
Guided kaffetur til rødsten med guide, hvor der serveres
eftermiddagskaffe. Jens Madsen fra Fur er guide på
turen, hvor du med ægte jysk humor får en spændende
formidling af vores helt særegne landskab. Der serveres
kaffe på turen (Ikke egnet for gangbesværede). Vi går
mod Gammelgård og følger naturstien langs sydsiden af
Oxedalen, forbi Emmelstenshus og vis Shelterpladsen.
Undervejs gøres kort ophold, hvor der fortælles om "Fur
fra Istid til Nutid på 9 min.". Ved Rødsten fortælles om
"Sagnene om Rødstensmanden mm". Derefter går vi til
Fiskedammene (forbi toiletter, hvor vi får kaffe, og der
fortælles om "Fiskedammene og landingspladsen her i
ældre tid". På stranden tilbage mod campingpladsen ser
vi Østklinten, Den Røde Sten, og ved Stolleklint ser vi
resten af Svensehulen, og hører om de forgæves forsøg
på at finde kul under Svenskekrigen 1809-1813. Ved
gammelgård følges vejen tilbage til campingpladsen.
(Ved højvande kan det være nødvendigt at benytte
Emmelstensvej tilbage). Varighed 2½-3 timer. Børn
gratis. Tilmelding kun ved at købe billetter her.:
http://www.furcamping.dk/billetter
Pris: 50 kr..
Sted: FUR Camping, Råkildevej 6, Anshede, Fur.

Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der
egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3
år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af en tur
gives der 10% rabat på entreen til JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
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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.

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. 19. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Salling i Oldtiden - fra istid til vikingetid.
Fre. 20. jul. 2018 kl. 10-15
Siden de første mennesker kom til Salling efter istiden for
10.000 år siden, og frem til vikingetidens bønder, har de
efterladt spor i landskabet. Kom med på guidet køretur til
nogle af stederne juni, juli og august (kørsel i egen bil).
Siden de første mennesker kom til Salling efter istiden for
10.000 år siden, og frem til vikingetidens bønder, har de
efterladt spor i landskabet. Vi besøger nogle af disse
lokaliteter. Kørsel i jeres egen bil. Fortællingen er en del
af programmet for "Lokale Fortællinger" i
Limfjordsområdet. Se mere på www.limfjordsferie.com
Pris: 200.
Sted: Aktivitetscentret Ny Skivehus, Odgårdsvej 15 A,
Skive.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 20. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Beretningen om en af Limfjordens perler - Fur.
Fre. 20. jul. 2018 kl. 11-12
Sammen med Fur Museum får du beretningen om en af
Limfjordens perler - Fur. Fur Museum er beretningen om
en af Limfjordens perler - Fur. Øens museum rummer en
enestående samling af 55 millioner år gamle fossiler fra
moleret på Fur og historien om livet gennem tiderne på
dette smukke sted. Fortællingen er en del af
programmet for "Lokale Fortællinger" i
Limfjordsområdet. Børn t.o.m. 17 år gratis adgang. Se
mere på www.limfjordsferie.com
Pris: 65.
Sted: Fur Museum, Nederby 28, Fur.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 20. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 20. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på

land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den
lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr.
person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 20. jul. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Fre. 20. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 20. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
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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.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 20. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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