Naturoplevelser
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Lør. 31. jul. 2021 kl. 13-14
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. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på
entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Børn: Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men
kan desværre ikke sejle med børn yngre uden forgående
aftale. Kontakt os for at aftale nærmere. Se
afgangstider og book din billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Delfinsafari i Limfjorden.
Lør. 31. jul. 2021 kl. 19-20.30
Delfinsafari i Limfjorden. I 2021 er der rigtig gode
muligheder for at se delfiner i Limfjorden. 7 øresvin
holder til i Thyborøn Kanal, hvor stimer af sild og andre
fisk er en god fødekilde for dem. Book en tur nu - der er
rigtig gode chancer for at se delfinerne med egne øjne.
Tag med på bådtur og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Jyllandsakvariets erfarne
guide sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på. Flere af
delfinerne i flokken er allerede blevet identificeret.
Mischief, Chewbacca og Tall Fin er nogle af dyrene i
denne flok. I foråret 2021 er delfinerne observeret i
kanalen næsten dagligt - både i dagtimerne og om
aftenen, hvor de er særligt aktive i jagten på mad.
Delfinerne er blot nogle af de dyr, der lever i denne del
af Limfjorden. En stor koloni af sæler og et rigt fugleliv
er også dagligdagen på de vestlige sandbanker. Praktisk

info. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Varighed:
Ca. 1,5 time. Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Pris:
249 kr pr. voksen, 239 kr. pr. barn under 13 år. Små børn:
Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan
desværre ikke sejle med børn yngre uden foregående
aftale. Kontakt Jyllandsakvariet for at aftale nærmere.
Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på denne tur.
Påklædning: Passagerer skal bære vind-/vandtæt tøj.
Husk det er køligere ude på vandet, end det er på land.
Båden: Båden er en åben motorbåd, der sikrer
passagererne det bedste udsyn under turen. Coronapas:
Det er ikke nødvendigt at fremvise coronapas, da turene
foregår udendørs. Der gives ikke delfingaranti på turen.
Dyrene er vilde dyr, der selv bestemmer, hvor og hvornår
de vil være her. Jyllandsakvariet garanterer derimod en
dejlig sejltur med masser af spændende fortællinger om
dyrene og området. Turen foregår på dyrenes præmisser.
Alles sikkerhed - både dyrenes og vores egen - er
førsteprioritet. Turen kan aflyses ved for hård vind. Har
du booket, får du naturligvis besked, hvis turen ikke kan
gennemføres. Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk /
97832808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 1. aug. 2021 kl. 11.30-12.30
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem
kan han også finde på at fortælle lidt om det barske
fiskerliv ved Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Båden: Båden er en åben motorbåd, der sikrer
passagererne det bedste udsyn under turen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
10 min. før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes
hunde på denne tur. Få hunden passet imens i
Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at booke pasning
på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr. barn under
13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Børn: Vi har
redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan desværre
ikke sejle med børn yngre uden forgående aftale. Kontakt
os for at aftale nærmere. Se afgangstider og book din
billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os og
hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
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telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 2. aug. 2021 kl. 13-14
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. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på
entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Børn: Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men
kan desværre ikke sejle med børn yngre uden forgående
aftale. Kontakt os for at aftale nærmere. Se
afgangstider og book din billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 3. aug. 2021 kl. 14.30-15.30
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. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved

Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Båden: Båden er en åben motorbåd, der sikrer
passagererne det bedste udsyn under turen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
10 min. før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes
hunde på denne tur. Få hunden passet imens i
Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at booke pasning
på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr. barn under
13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Børn: Vi har
redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan desværre
ikke sejle med børn yngre uden forgående aftale. Kontakt
os for at aftale nærmere. Se afgangstider og book din
billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os og
hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Sæler og solnedgang.
Tir. 3. aug. 2021 kl. 20.30-22
Vink godnat til sælerne. Tag med på en super hyggelig
aftentur på fjorden. Vi sejler først ind i den smukke rolige
del af den vestlige Limfjord og vinker godnat til sælerne,
inden de går til ro for natten. Hvis vejret er til det, sejler
vi måske ud i Thyborøn Kanal og ser solen gå ned over
havet i horisonten. Læs mere og book på
www.sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 1,5 timer.
Påklædning: Husk varmt tøj, det kan blive koldt ude på
vandet om aftenen. Mødested: Havnegade 5C, 7680
Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 97832808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 4. aug. 2021 kl. 13-14
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. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem
kan han også finde på at fortælle lidt om det barske
fiskerliv ved Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
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tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end
det er på land. Båden: Båden er en åben motorbåd, der
sikrer passagererne det bedste udsyn under turen.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt:
Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde: Der kan
ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden passet
imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at booke
pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr.
barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen
til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Børn: Vi
har redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan
desværre ikke sejle med børn yngre uden forgående
aftale. Kontakt os for at aftale nærmere. Se
afgangstider og book din billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.

Sæler og solnedgang.
Tir. 24. aug. 2021 kl. 20-21.30
Vink godnat til sælerne. Tag med på en super hyggelig
aftentur på fjorden. Vi sejler først ind i den smukke rolige
del af den vestlige Limfjord og vinker godnat til sælerne,
inden de går til ro for natten. Hvis vejret er til det, sejler
vi måske ud i Thyborøn Kanal og ser solen gå ned over
havet i horisonten. Læs mere og book på
www.sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 1,5 timer.
Påklædning: Husk varmt tøj, det kan blive koldt ude på
vandet om aftenen. Mødested: Havnegade 5C, 7680
Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 97832808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.

Sæler og solnedgang.
Tir. 10. aug. 2021 kl. 20.30-22
Vink godnat til sælerne. Tag med på en super hyggelig
aftentur på fjorden. Vi sejler først ind i den smukke
rolige del af den vestlige Limfjord og vinker godnat til
sælerne, inden de går til ro for natten. Hvis vejret er til
det, sejler vi måske ud i Thyborøn Kanal og ser solen gå
ned over havet i horisonten. Læs mere og book på
www.sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 1,5
timer. Påklædning: Husk varmt tøj, det kan blive koldt
ude på vandet om aftenen. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før
afgang. Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 97832808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Sæler og solnedgang.
Tir. 17. aug. 2021 kl. 20-21.30
Vink godnat til sælerne. Tag med på en super hyggelig
aftentur på fjorden. Vi sejler først ind i den smukke
rolige del af den vestlige Limfjord og vinker godnat til
sælerne, inden de går til ro for natten. Hvis vejret er til
det, sejler vi måske ud i Thyborøn Kanal og ser solen gå
ned over havet i horisonten. Læs mere og book på
www.sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 1,5
timer. Påklædning: Husk varmt tøj, det kan blive koldt
ude på vandet om aftenen. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før
afgang. Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 97832808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
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