Naturoplevelser
Rita Rokkes skattejagt.
Lør. 4. apr. 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været
i Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i
hånden kan du navigere rundt i akvariet og søge efter
krabberne og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence.
Hver måned er der nye, flotte præmier på højkant i
Rita's konkurrence. Du deltager ved at aflevere din
udfyldte kupon i receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Søn. 5. apr. 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været
i Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i
hånden kan du navigere rundt i akvariet og søge efter
krabberne og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence.
Hver måned er der nye, flotte præmier på højkant i
Rita's konkurrence. Du deltager ved at aflevere din
udfyldte kupon i receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari.
Søn. 5. apr. 2020 kl. 13
Pluk en af verdens bedste råvarer. Iført waders tager vi
på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør
om limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de
bedste lokaliteter er i den vestlige del af Limfjorden. Du
lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter
jagten smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten
på kulgrill og får et glas bobler til. Nyhed! Nu også med
whisky. Nu kan du også smage østers med en helt
fantastisk, dansk-produceret whisky. Vi er så heldige at
have indgået et samarbejde med de entusiatiske folk,
der står bag Stauning Whisky. Derfor kan du nu smage,
hvordan de gyldne dråber giver en helt ny dimension til
smagsoplevelsen af de delikate østers. Prøv det på vores
østerssafarier allerede nu! Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig
og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm
Pris: 300 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.

Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 6. apr. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 6. apr. 2020 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Sælsafari.
Tir. 7. apr. 2020 kl. 11.30 & 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Rav workshop.
Tir. 7. apr. 2020 kl. 14
Dit eget ravsmykke. Lav dit eget flotte smykke med
Vesterhavets 30-50 millioner år gamle smykkesten. I det
kreative værksted kan du få hjælp af en af vore dygtige
"havfruer" til at binde og sammensætte en halskæde,
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armbånd eller måske et par smarte øreringe. Vælg et
stykke rav, polér det til du synes, at det har det
ønskede udseende, og lav det så til det smykke, du
ønsker dig. Vi har mange forskellige materialer til
rådighed, du skal blot vælge og købe dem, du vil bruge
til dit smykke
Pris: Materialer.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
På ravjagt efter mørkets frembrud - Vedersø Klit.
Tir. 7. apr. 2020 kl. 20
Tag med på vores guidede ravtur, hvor du lærer at finde
og genkende ravet med en speciel UV-lygte. Med en
UV-lygte i mørket er det en helt anden oplevelse at søge
efter det særlige rav. Guiden giver til start en
introduktion til rav og tager dig derefter med til
stranden, hvor vi under de rigtige forhold lærer dig at
bruge lygten og genkende ravet
Pris: 195 kr.
Sted: Redningshuset, Vedersø Klit, Vedersø Klitvej 59,
Ulfborg.
Fiskepasserens traktortur.
Ons. 8. apr. 2020 kl. 13
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige
under Limfjordens vandoverflade? Tag med
fiskepasseren på tur og find ud af det. Vores
naturskønne område vrimler med interessante dyr og
spændende fisk. Fiskepasseren tager dig med ud til hans
favoritfiskested og viser dig, hvordan du kan fange de
små dyr og fisk. Giv en hånd med til at fange smådyr
som fladfisk, krabber og rejer til akvariet. De fisk og
dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge.
Køber du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn.
Pris: 99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning:
Turen foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning
efter vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Ons. 8. apr. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 9. apr. 2020 kl. 11.30 & 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 møder Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Østerssafari.
Tor. 9. apr. 2020 kl. 13
Pluk en af verdens bedste råvarer. Iført waders tager vi på
østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige del af Limfjorden. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas bobler til. Nyhed! Nu også med whisky. Nu
kan du også smage østers med en helt fantastisk,
dansk-produceret whisky. Vi er så heldige at have indgået
et samarbejde med de entusiatiske folk, der står bag
Stauning Whisky. Derfor kan du nu smage, hvordan de
gyldne dråber giver en helt ny dimension til
smagsoplevelsen af de delikate østers. Prøv det på vores
østerssafarier allerede nu! Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra
strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og få vand
i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm
Pris: 300 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 9. apr. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår, du
kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari til
stranden med en guide, hvor man uddannes som ravjæger.
Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning: Husk sko,
der egner sig til en strandtur. Påklædning efter vejret.
Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde: Hunde
kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79 kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
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Sælsafari.
Fre. 10. apr. 2020 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 10. apr. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Lør. 11. apr. 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været
i Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i
hånden kan du navigere rundt i akvariet og søge efter
krabberne og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence.
Hver måned er der nye, flotte præmier på højkant i
Rita's konkurrence. Du deltager ved at aflevere din
udfyldte kupon i receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Søn. 12. apr. 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været
i Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i
hånden kan du navigere rundt i akvariet og søge efter
krabberne og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence.
Hver måned er der nye, flotte præmier på højkant i
Rita's konkurrence. Du deltager ved at aflevere din
udfyldte kupon i receptionen

Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari.
Søn. 12. apr. 2020 kl. 13
Pluk en af verdens bedste råvarer. Iført waders tager vi på
østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige del af Limfjorden. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas bobler til. Nyhed! Nu også med whisky. Nu
kan du også smage østers med en helt fantastisk,
dansk-produceret whisky. Vi er så heldige at have indgået
et samarbejde med de entusiatiske folk, der står bag
Stauning Whisky. Derfor kan du nu smage, hvordan de
gyldne dråber giver en helt ny dimension til
smagsoplevelsen af de delikate østers. Prøv det på vores
østerssafarier allerede nu! Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra
strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og få vand
i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm
Pris: 300 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 13. apr. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 13. apr. 2020 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
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Sælsafari.
Tir. 14. apr. 2020 kl. 11.30 & 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Rav workshop.
Tir. 14. apr. 2020 kl. 14
Dit eget ravsmykke. Lav dit eget flotte smykke med
Vesterhavets 30-50 millioner år gamle smykkesten. I det
kreative værksted kan du få hjælp af en af vore dygtige
"havfruer" til at binde og sammensætte en halskæde,
armbånd eller måske et par smarte øreringe. Vælg et
stykke rav, polér det til du synes, at det har det
ønskede udseende, og lav det så til det smykke, du
ønsker dig. Vi har mange forskellige materialer til
rådighed, du skal blot vælge og købe dem, du vil bruge
til dit smykke
Pris: Materialer.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
På ravjagt efter mørkets frembrud - Thyborøn.
Tir. 14. apr. 2020 kl. 20
Tag med på vores guidede ravtur, hvor du lærer at finde
og genkende ravet med en speciel UV-lygte. Med en
UV-lygte i mørket er det en helt anden oplevelse at søge
efter det særlige rav. Guiden giver til start en
introduktion til rav og tager dig derefter med til
stranden, hvor vi under de rigtige forhold lærer dig at
bruge lygten og genkende ravet
Pris: 195 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fiskepasserens traktortur.
Ons. 15. apr. 2020 kl. 13
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige
under Limfjordens vandoverflade? Tag med
fiskepasseren på tur og find ud af det. Vores
naturskønne område vrimler med interessante dyr og
spændende fisk. Fiskepasseren tager dig med ud til hans
favoritfiskested og viser dig, hvordan du kan fange de

små dyr og fisk. Giv en hånd med til at fange smådyr som
fladfisk, krabber og rejer til akvariet. De fisk og dyr, vi
fanger på turen, har deres helt eget safari-akvarium i
Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til akvariet kan du
komme og besøge dem i en hel uge. Køber du entré og tur
samtidig, giver vi 10% rabat på entrébilletten. Varighed:
ca. 2 timer. Mødested: Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade
16, 7680 Thyborøn. Pris: 99 kr. for voksne, 89 kr. for børn.
Påklædning: Turen foregår udendørs, derfor anbefaler vi
påklædning efter vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 16. apr. 2020 kl. 11.30 & 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 16. apr. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår, du
kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari til
stranden med en guide, hvor man uddannes som ravjæger.
Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning: Husk sko,
der egner sig til en strandtur. Påklædning efter vejret.
Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde: Hunde
kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79 kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 17. apr. 2020 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Guiden
fortæller om sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og
på vejen hjem kan han også finde på at fortælle lidt om
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det barske fiskerliv ved Vesterhavet. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 17. apr. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Lør. 18. apr. 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været
i Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i
hånden kan du navigere rundt i akvariet og søge efter
krabberne og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence.
Hver måned er der nye, flotte præmier på højkant i
Rita's konkurrence. Du deltager ved at aflevere din
udfyldte kupon i receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Søn. 19. apr. 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været
i Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i
hånden kan du navigere rundt i akvariet og søge efter
krabberne og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence.
Hver måned er der nye, flotte præmier på højkant i
Rita's konkurrence. Du deltager ved at aflevere din
udfyldte kupon i receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari.
Søn. 19. apr. 2020 kl. 13
Pluk en af verdens bedste råvarer. Iført waders tager vi
på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør
om limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de
bedste lokaliteter er i den vestlige del af Limfjorden. Du
lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter

jagten smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på
kulgrill og får et glas bobler til. Nyhed! Nu også med
whisky. Nu kan du også smage østers med en helt
fantastisk, dansk-produceret whisky. Vi er så heldige at
have indgået et samarbejde med de entusiatiske folk, der
står bag Stauning Whisky. Derfor kan du nu smage,
hvordan de gyldne dråber giver en helt ny dimension til
smagsoplevelsen af de delikate østers. Prøv det på vores
østerssafarier allerede nu! Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra
strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og få vand
i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm
Pris: 300 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 20. apr. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 20. apr. 2020 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Sælsafari.
Tir. 21. apr. 2020 kl. 11.30 & 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
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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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Rav workshop.
Tir. 21. apr. 2020 kl. 14
Dit eget ravsmykke. Lav dit eget flotte smykke med
Vesterhavets 30-50 millioner år gamle smykkesten. I det
kreative værksted kan du få hjælp af en af vore dygtige
"havfruer" til at binde og sammensætte en halskæde,
armbånd eller måske et par smarte øreringe. Vælg et
stykke rav, polér det til du synes, at det har det
ønskede udseende, og lav det så til det smykke, du
ønsker dig. Vi har mange forskellige materialer til
rådighed, du skal blot vælge og købe dem, du vil bruge
til dit smykke
Pris: Materialer.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fiskepasserens traktortur.
Ons. 22. apr. 2020 kl. 13
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige
under Limfjordens vandoverflade? Tag med
fiskepasseren på tur og find ud af det. Vores
naturskønne område vrimler med interessante dyr og
spændende fisk. Fiskepasseren tager dig med ud til hans
favoritfiskested og viser dig, hvordan du kan fange de
små dyr og fisk. Giv en hånd med til at fange smådyr
som fladfisk, krabber og rejer til akvariet. De fisk og
dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge.
Køber du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn.
Pris: 99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning:
Turen foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning
efter vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 23. apr. 2020 kl. 11.30 & 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 23. apr. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår, du
kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari til
stranden med en guide, hvor man uddannes som ravjæger.
Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning: Husk sko,
der egner sig til en strandtur. Påklædning efter vejret.
Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde: Hunde
kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79 kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 24. apr. 2020 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 24. apr. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
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Rita Rokkes skattejagt.
Lør. 25. apr. 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været
i Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i
hånden kan du navigere rundt i akvariet og søge efter
krabberne og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence.
Hver måned er der nye, flotte præmier på højkant i
Rita's konkurrence. Du deltager ved at aflevere din
udfyldte kupon i receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Søn. 26. apr. 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været
i Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i
hånden kan du navigere rundt i akvariet og søge efter
krabberne og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence.
Hver måned er der nye, flotte præmier på højkant i
Rita's konkurrence. Du deltager ved at aflevere din
udfyldte kupon i receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari.
Søn. 26. apr. 2020 kl. 13
Pluk en af verdens bedste råvarer. Iført waders tager vi
på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør
om limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de
bedste lokaliteter er i den vestlige del af Limfjorden. Du
lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter
jagten smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten
på kulgrill og får et glas bobler til. Nyhed! Nu også med
whisky. Nu kan du også smage østers med en helt
fantastisk, dansk-produceret whisky. Vi er så heldige at
have indgået et samarbejde med de entusiatiske folk,
der står bag Stauning Whisky. Derfor kan du nu smage,
hvordan de gyldne dråber giver en helt ny dimension til
smagsoplevelsen af de delikate østers. Prøv det på vores
østerssafarier allerede nu! Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig
og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm
Pris: 300 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.

Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 27. apr. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 27. apr. 2020 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Sælsafari.
Tir. 28. apr. 2020 kl. 11.30 & 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Rav workshop.
Tir. 28. apr. 2020 kl. 14
Dit eget ravsmykke. Lav dit eget flotte smykke med
Vesterhavets 30-50 millioner år gamle smykkesten. I det
kreative værksted kan du få hjælp af en af vore dygtige
"havfruer" til at binde og sammensætte en halskæde,
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armbånd eller måske et par smarte øreringe. Vælg et
stykke rav, polér det til du synes, at det har det
ønskede udseende, og lav det så til det smykke, du
ønsker dig. Vi har mange forskellige materialer til
rådighed, du skal blot vælge og købe dem, du vil bruge
til dit smykke
Pris: Materialer.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fiskepasserens traktortur.
Ons. 29. apr. 2020 kl. 13
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige
under Limfjordens vandoverflade? Tag med
fiskepasseren på tur og find ud af det. Vores
naturskønne område vrimler med interessante dyr og
spændende fisk. Fiskepasseren tager dig med ud til hans
favoritfiskested og viser dig, hvordan du kan fange de
små dyr og fisk. Giv en hånd med til at fange smådyr
som fladfisk, krabber og rejer til akvariet. De fisk og
dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge.
Køber du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn.
Pris: 99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning:
Turen foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning
efter vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 30. apr. 2020 kl. 11.30 & 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.

Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 30. apr. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår, du
kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari til
stranden med en guide, hvor man uddannes som ravjæger.
Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning: Husk sko,
der egner sig til en strandtur. Påklædning efter vejret.
Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde: Hunde
kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79 kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 1. maj 2020 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 1. maj 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Lør. 2. maj 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været i
Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i hånden
kan du navigere rundt i akvariet og søge efter krabberne
og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence. Hver måned er
der nye, flotte præmier på højkant i Rita's konkurrence.
Du deltager ved at aflevere din udfyldte kupon i
receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
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Rita Rokkes skattejagt.
Søn. 3. maj 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været
i Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i
hånden kan du navigere rundt i akvariet og søge efter
krabberne og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence.
Hver måned er der nye, flotte præmier på højkant i
Rita's konkurrence. Du deltager ved at aflevere din
udfyldte kupon i receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 4. maj 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 4. maj 2020 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Sælsafari.
Tir. 5. maj 2020 kl. 11.30 & 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Rav workshop.
Tir. 5. maj 2020 kl. 14
Dit eget ravsmykke. Lav dit eget flotte smykke med
Vesterhavets 30-50 millioner år gamle smykkesten. I det
kreative værksted kan du få hjælp af en af vore dygtige
"havfruer" til at binde og sammensætte en halskæde,
armbånd eller måske et par smarte øreringe. Vælg et
stykke rav, polér det til du synes, at det har det ønskede
udseende, og lav det så til det smykke, du ønsker dig. Vi
har mange forskellige materialer til rådighed, du skal blot
vælge og købe dem, du vil bruge til dit smykke
Pris: Materialer.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fiskepasserens traktortur.
Ons. 6. maj 2020 kl. 13
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige under
Limfjordens vandoverflade? Tag med fiskepasseren på tur
og find ud af det. Vores naturskønne område vrimler med
interessante dyr og spændende fisk. Fiskepasseren tager
dig med ud til hans favoritfiskested og viser dig, hvordan
du kan fange de små dyr og fisk. Giv en hånd med til at
fange smådyr som fladfisk, krabber og rejer til akvariet.
De fisk og dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge. Køber
du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn. Pris:
99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning: Turen
foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning efter
vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 7. maj 2020 kl. 11.30 & 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land. Båden:
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Båden er en åben motorbåd, der sikrer passagererne det
bedste udsyn under turen. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
nye dog-lounge. Husk at booke pasning på forhånd. Pris:
219 kr pr. voksen, 189 kr. pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 7. maj 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår,
du kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari
til stranden med en guide, hvor man uddannes som
ravjæger. Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved
stranden, får du selv lov til at finde nogle stykker i de
rigtige omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning:
Husk sko, der egner sig til en strandtur. Påklædning
efter vejret. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet.
Hunde: Hunde kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79
kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 8. maj 2020 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 8. maj 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Rita Rokkes skattejagt.
Lør. 9. maj 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været i
Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i hånden
kan du navigere rundt i akvariet og søge efter krabberne
og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence. Hver måned er
der nye, flotte præmier på højkant i Rita's konkurrence.
Du deltager ved at aflevere din udfyldte kupon i
receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Søn. 10. maj 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været i
Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i hånden
kan du navigere rundt i akvariet og søge efter krabberne
og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence. Hver måned er
der nye, flotte præmier på højkant i Rita's konkurrence.
Du deltager ved at aflevere din udfyldte kupon i
receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 11. maj 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 11. maj 2020 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
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Sælsafari.
Tir. 12. maj 2020 kl. 11.30 & 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Rav workshop.
Tir. 12. maj 2020 kl. 14
Dit eget ravsmykke. Lav dit eget flotte smykke med
Vesterhavets 30-50 millioner år gamle smykkesten. I det
kreative værksted kan du få hjælp af en af vore dygtige
"havfruer" til at binde og sammensætte en halskæde,
armbånd eller måske et par smarte øreringe. Vælg et
stykke rav, polér det til du synes, at det har det
ønskede udseende, og lav det så til det smykke, du
ønsker dig. Vi har mange forskellige materialer til
rådighed, du skal blot vælge og købe dem, du vil bruge
til dit smykke
Pris: Materialer.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fiskepasserens traktortur.
Ons. 13. maj 2020 kl. 13
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige
under Limfjordens vandoverflade? Tag med
fiskepasseren på tur og find ud af det. Vores
naturskønne område vrimler med interessante dyr og
spændende fisk. Fiskepasseren tager dig med ud til hans
favoritfiskested og viser dig, hvordan du kan fange de
små dyr og fisk. Giv en hånd med til at fange smådyr
som fladfisk, krabber og rejer til akvariet. De fisk og
dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge.
Køber du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn.
Pris: 99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning:
Turen foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning
efter vejrforholdene
Pris: 99 kr.

Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 14. maj 2020 kl. 11.30 & 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 14. maj 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår, du
kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari til
stranden med en guide, hvor man uddannes som ravjæger.
Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning: Husk sko,
der egner sig til en strandtur. Påklædning efter vejret.
Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde: Hunde
kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79 kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 15. maj 2020 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
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Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 15. maj 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Lør. 16. maj 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været
i Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i
hånden kan du navigere rundt i akvariet og søge efter
krabberne og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence.
Hver måned er der nye, flotte præmier på højkant i
Rita's konkurrence. Du deltager ved at aflevere din
udfyldte kupon i receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Søn. 17. maj 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været
i Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i
hånden kan du navigere rundt i akvariet og søge efter
krabberne og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence.
Hver måned er der nye, flotte præmier på højkant i
Rita's konkurrence. Du deltager ved at aflevere din
udfyldte kupon i receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 18. maj 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 18. maj 2020 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Sælsafari.
Tir. 19. maj 2020 kl. 11.30 & 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Rav workshop.
Tir. 19. maj 2020 kl. 14
Dit eget ravsmykke. Lav dit eget flotte smykke med
Vesterhavets 30-50 millioner år gamle smykkesten. I det
kreative værksted kan du få hjælp af en af vore dygtige
"havfruer" til at binde og sammensætte en halskæde,
armbånd eller måske et par smarte øreringe. Vælg et
stykke rav, polér det til du synes, at det har det ønskede
udseende, og lav det så til det smykke, du ønsker dig. Vi
har mange forskellige materialer til rådighed, du skal blot
vælge og købe dem, du vil bruge til dit smykke
Pris: Materialer.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fiskepasserens traktortur.
Ons. 20. maj 2020 kl. 13
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige under
Limfjordens vandoverflade? Tag med fiskepasseren på tur
og find ud af det. Vores naturskønne område vrimler med
interessante dyr og spændende fisk. Fiskepasseren tager
dig med ud til hans favoritfiskested og viser dig, hvordan
du kan fange de små dyr og fisk. Giv en hånd med til at
fange smådyr som fladfisk, krabber og rejer til akvariet.
De fisk og dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
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safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge.
Køber du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn.
Pris: 99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning:
Turen foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning
efter vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 21. maj 2020 kl. 11.30 & 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 21. maj 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår,
du kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari
til stranden med en guide, hvor man uddannes som
ravjæger. Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved
stranden, får du selv lov til at finde nogle stykker i de
rigtige omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning:
Husk sko, der egner sig til en strandtur. Påklædning
efter vejret. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet.
Hunde: Hunde kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79
kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 22. maj 2020 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 22. maj 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Lør. 23. maj 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været i
Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i hånden
kan du navigere rundt i akvariet og søge efter krabberne
og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence. Hver måned er
der nye, flotte præmier på højkant i Rita's konkurrence.
Du deltager ved at aflevere din udfyldte kupon i
receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Søn. 24. maj 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været i
Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i hånden
kan du navigere rundt i akvariet og søge efter krabberne
og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence. Hver måned er
der nye, flotte præmier på højkant i Rita's konkurrence.
Du deltager ved at aflevere din udfyldte kupon i
receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 25. maj 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
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Sælsafari.
Man. 25. maj 2020 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Sælsafari.
Tir. 26. maj 2020 kl. 11.30 & 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Rav workshop.
Tir. 26. maj 2020 kl. 14
Dit eget ravsmykke. Lav dit eget flotte smykke med
Vesterhavets 30-50 millioner år gamle smykkesten. I det
kreative værksted kan du få hjælp af en af vore dygtige
"havfruer" til at binde og sammensætte en halskæde,
armbånd eller måske et par smarte øreringe. Vælg et
stykke rav, polér det til du synes, at det har det
ønskede udseende, og lav det så til det smykke, du
ønsker dig. Vi har mange forskellige materialer til
rådighed, du skal blot vælge og købe dem, du vil bruge
til dit smykke

Pris: Materialer.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fiskepasserens traktortur.
Ons. 27. maj 2020 kl. 13
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige under
Limfjordens vandoverflade? Tag med fiskepasseren på tur
og find ud af det. Vores naturskønne område vrimler med
interessante dyr og spændende fisk. Fiskepasseren tager
dig med ud til hans favoritfiskested og viser dig, hvordan
du kan fange de små dyr og fisk. Giv en hånd med til at
fange smådyr som fladfisk, krabber og rejer til akvariet.
De fisk og dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge. Køber
du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn. Pris:
99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning: Turen
foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning efter
vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 28. maj 2020 kl. 11.30 & 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 28. maj 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår, du
kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari til
stranden med en guide, hvor man uddannes som ravjæger.
Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning: Husk sko,
der egner sig til en strandtur. Påklædning efter vejret.
Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde: Hunde
kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79 kr/barn
Pris: 99 kr.
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Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 29. maj 2020 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 29. maj 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Lør. 30. maj 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været
i Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i
hånden kan du navigere rundt i akvariet og søge efter
krabberne og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence.
Hver måned er der nye, flotte præmier på højkant i
Rita's konkurrence. Du deltager ved at aflevere din
udfyldte kupon i receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Søn. 31. maj 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været
i Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i
hånden kan du navigere rundt i akvariet og søge efter
krabberne og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence.
Hver måned er der nye, flotte præmier på højkant i

Rita's konkurrence. Du deltager ved at aflevere din
udfyldte kupon i receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 1. jun. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 1. jun. 2020 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Sælsafari.
Tir. 2. jun. 2020 kl. 11.30 & 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
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Rav workshop.
Tir. 2. jun. 2020 kl. 14
Dit eget ravsmykke. Lav dit eget flotte smykke med
Vesterhavets 30-50 millioner år gamle smykkesten. I det
kreative værksted kan du få hjælp af en af vore dygtige
"havfruer" til at binde og sammensætte en halskæde,
armbånd eller måske et par smarte øreringe. Vælg et
stykke rav, polér det til du synes, at det har det
ønskede udseende, og lav det så til det smykke, du
ønsker dig. Vi har mange forskellige materialer til
rådighed, du skal blot vælge og købe dem, du vil bruge
til dit smykke
Pris: Materialer.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fiskepasserens traktortur.
Ons. 3. jun. 2020 kl. 13
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige
under Limfjordens vandoverflade? Tag med
fiskepasseren på tur og find ud af det. Vores
naturskønne område vrimler med interessante dyr og
spændende fisk. Fiskepasseren tager dig med ud til hans
favoritfiskested og viser dig, hvordan du kan fange de
små dyr og fisk. Giv en hånd med til at fange smådyr
som fladfisk, krabber og rejer til akvariet. De fisk og
dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge.
Køber du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn.
Pris: 99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning:
Turen foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning
efter vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 4. jun. 2020 kl. 11.30 & 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.

Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 4. jun. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår, du
kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari til
stranden med en guide, hvor man uddannes som ravjæger.
Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning: Husk sko,
der egner sig til en strandtur. Påklædning efter vejret.
Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde: Hunde
kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79 kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 5. jun. 2020 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 5. jun. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Lør. 6. jun. 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været i
Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i hånden
kan du navigere rundt i akvariet og søge efter krabberne
og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence. Hver måned er
der nye, flotte præmier på højkant i Rita's konkurrence.
Du deltager ved at aflevere din udfyldte kupon i
receptionen
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Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Søn. 7. jun. 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været
i Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i
hånden kan du navigere rundt i akvariet og søge efter
krabberne og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence.
Hver måned er der nye, flotte præmier på højkant i
Rita's konkurrence. Du deltager ved at aflevere din
udfyldte kupon i receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 8. jun. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 8. jun. 2020 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Sælsafari.
Tir. 9. jun. 2020 kl. 11.30 & 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Rav workshop.
Tir. 9. jun. 2020 kl. 14
Dit eget ravsmykke. Lav dit eget flotte smykke med
Vesterhavets 30-50 millioner år gamle smykkesten. I det
kreative værksted kan du få hjælp af en af vore dygtige
"havfruer" til at binde og sammensætte en halskæde,
armbånd eller måske et par smarte øreringe. Vælg et
stykke rav, polér det til du synes, at det har det ønskede
udseende, og lav det så til det smykke, du ønsker dig. Vi
har mange forskellige materialer til rådighed, du skal blot
vælge og købe dem, du vil bruge til dit smykke
Pris: Materialer.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fiskepasserens traktortur.
Ons. 10. jun. 2020 kl. 13
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige under
Limfjordens vandoverflade? Tag med fiskepasseren på tur
og find ud af det. Vores naturskønne område vrimler med
interessante dyr og spændende fisk. Fiskepasseren tager
dig med ud til hans favoritfiskested og viser dig, hvordan
du kan fange de små dyr og fisk. Giv en hånd med til at
fange smådyr som fladfisk, krabber og rejer til akvariet.
De fisk og dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge. Køber
du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn. Pris:
99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning: Turen
foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning efter
vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 11. jun. 2020 kl. 11.30 & 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. Varighed: Ca. 1 time.
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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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 11. jun. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår,
du kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari
til stranden med en guide, hvor man uddannes som
ravjæger. Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved
stranden, får du selv lov til at finde nogle stykker i de
rigtige omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning:
Husk sko, der egner sig til en strandtur. Påklædning
efter vejret. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet.
Hunde: Hunde kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79
kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 12. jun. 2020 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 12. jun. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Rita Rokkes skattejagt.
Lør. 13. jun. 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været i
Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i hånden
kan du navigere rundt i akvariet og søge efter krabberne
og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence. Hver måned er
der nye, flotte præmier på højkant i Rita's konkurrence.
Du deltager ved at aflevere din udfyldte kupon i
receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Søn. 14. jun. 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været i
Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i hånden
kan du navigere rundt i akvariet og søge efter krabberne
og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence. Hver måned er
der nye, flotte præmier på højkant i Rita's konkurrence.
Du deltager ved at aflevere din udfyldte kupon i
receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 15. jun. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 15. jun. 2020 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
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Sælsafari.
Tir. 16. jun. 2020 kl. 11.30 & 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Rav workshop.
Tir. 16. jun. 2020 kl. 14
Dit eget ravsmykke. Lav dit eget flotte smykke med
Vesterhavets 30-50 millioner år gamle smykkesten. I det
kreative værksted kan du få hjælp af en af vore dygtige
"havfruer" til at binde og sammensætte en halskæde,
armbånd eller måske et par smarte øreringe. Vælg et
stykke rav, polér det til du synes, at det har det
ønskede udseende, og lav det så til det smykke, du
ønsker dig. Vi har mange forskellige materialer til
rådighed, du skal blot vælge og købe dem, du vil bruge
til dit smykke
Pris: Materialer.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fiskepasserens traktortur.
Ons. 17. jun. 2020 kl. 13
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige
under Limfjordens vandoverflade? Tag med
fiskepasseren på tur og find ud af det. Vores
naturskønne område vrimler med interessante dyr og
spændende fisk. Fiskepasseren tager dig med ud til hans
favoritfiskested og viser dig, hvordan du kan fange de
små dyr og fisk. Giv en hånd med til at fange smådyr
som fladfisk, krabber og rejer til akvariet. De fisk og
dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge.
Køber du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn.
Pris: 99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning:
Turen foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning
efter vejrforholdene
Pris: 99 kr.

Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 18. jun. 2020 kl. 11.30 & 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 18. jun. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår, du
kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari til
stranden med en guide, hvor man uddannes som ravjæger.
Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning: Husk sko,
der egner sig til en strandtur. Påklædning efter vejret.
Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde: Hunde
kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79 kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 19. jun. 2020 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
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Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 19. jun. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Lør. 20. jun. 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været
i Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i
hånden kan du navigere rundt i akvariet og søge efter
krabberne og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence.
Hver måned er der nye, flotte præmier på højkant i
Rita's konkurrence. Du deltager ved at aflevere din
udfyldte kupon i receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Søn. 21. jun. 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været
i Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i
hånden kan du navigere rundt i akvariet og søge efter
krabberne og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence.
Hver måned er der nye, flotte præmier på højkant i
Rita's konkurrence. Du deltager ved at aflevere din
udfyldte kupon i receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 22. jun. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 22. jun. 2020 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Sælsafari.
Tir. 23. jun. 2020 kl. 11.30 & 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Rav workshop.
Tir. 23. jun. 2020 kl. 14
Dit eget ravsmykke. Lav dit eget flotte smykke med
Vesterhavets 30-50 millioner år gamle smykkesten. I det
kreative værksted kan du få hjælp af en af vore dygtige
"havfruer" til at binde og sammensætte en halskæde,
armbånd eller måske et par smarte øreringe. Vælg et
stykke rav, polér det til du synes, at det har det ønskede
udseende, og lav det så til det smykke, du ønsker dig. Vi
har mange forskellige materialer til rådighed, du skal blot
vælge og købe dem, du vil bruge til dit smykke
Pris: Materialer.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fiskepasserens traktortur.
Ons. 24. jun. 2020 kl. 13
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige under
Limfjordens vandoverflade? Tag med fiskepasseren på tur
og find ud af det. Vores naturskønne område vrimler med
interessante dyr og spændende fisk. Fiskepasseren tager
dig med ud til hans favoritfiskested og viser dig, hvordan
du kan fange de små dyr og fisk. Giv en hånd med til at
fange smådyr som fladfisk, krabber og rejer til akvariet.
De fisk og dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
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safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge.
Køber du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn.
Pris: 99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning:
Turen foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning
efter vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 25. jun. 2020 kl. 11.30 & 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 25. jun. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår,
du kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari
til stranden med en guide, hvor man uddannes som
ravjæger. Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved
stranden, får du selv lov til at finde nogle stykker i de
rigtige omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning:
Husk sko, der egner sig til en strandtur. Påklædning
efter vejret. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet.
Hunde: Hunde kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79
kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 26. jun. 2020 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 26. jun. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Lør. 27. jun. 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været i
Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i hånden
kan du navigere rundt i akvariet og søge efter krabberne
og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence. Hver måned er
der nye, flotte præmier på højkant i Rita's konkurrence.
Du deltager ved at aflevere din udfyldte kupon i
receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rita Rokkes skattejagt.
Søn. 28. jun. 2020 kl. 10
Kan du finde skatten? Vores søde rokke, Rita, har været i
Jyllandsakvariet i mange år. Efterhånden er hun den
eneste, der kender historien om krabbekortet. Nu
fortæller hun den tidligere hemmelige historie om de
gemte krabber. Besøg akvariet i weekenderne her i
oktober og få udleveret Ritas skattekort. Med det i hånden
kan du navigere rundt i akvariet og søge efter krabberne
og deres skat. Deltag i Ritas konkurrence. Hver måned er
der nye, flotte præmier på højkant i Rita's konkurrence.
Du deltager ved at aflevere din udfyldte kupon i
receptionen
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 29. jun. 2020 kl. 11 & 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Guiden
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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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 29. jun. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tir. 30. jun. 2020 kl. 11.30 & 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Rav workshop.
Tir. 30. jun. 2020 kl. 14
Dit eget ravsmykke. Lav dit eget flotte smykke med
Vesterhavets 30-50 millioner år gamle smykkesten. I det
kreative værksted kan du få hjælp af en af vore dygtige
"havfruer" til at binde og sammensætte en halskæde,
armbånd eller måske et par smarte øreringe. Vælg et
stykke rav, polér det til du synes, at det har det
ønskede udseende, og lav det så til det smykke, du
ønsker dig. Vi har mange forskellige materialer til
rådighed, du skal blot vælge og købe dem, du vil bruge
til dit smykke

Pris: Materialer.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Ons. 1. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fiskepasserens traktortur.
Ons. 1. jul. 2020 kl. 11
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige under
Limfjordens vandoverflade? Tag med fiskepasseren på tur
og find ud af det. Vores naturskønne område vrimler med
interessante dyr og spændende fisk. Fiskepasseren tager
dig med ud til hans favoritfiskested og viser dig, hvordan
du kan fange de små dyr og fisk. Giv en hånd med til at
fange smådyr som fladfisk, krabber og rejer til akvariet.
De fisk og dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge. Køber
du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn. Pris:
99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning: Turen
foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning efter
vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Ons. 1. jul. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

i samarbejde med

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

Naturoplevelser
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 2. jul. 2020 kl. 10.30 & 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår,
du kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari
til stranden med en guide, hvor man uddannes som
ravjæger. Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved
stranden, får du selv lov til at finde nogle stykker i de
rigtige omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning:
Husk sko, der egner sig til en strandtur. Påklædning
efter vejret. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet.
Hunde: Hunde kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79
kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 2. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fiskepasserens traktortur.
Tor. 2. jul. 2020 kl. 11 & 14
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige
under Limfjordens vandoverflade? Tag med
fiskepasseren på tur og find ud af det. Vores
naturskønne område vrimler med interessante dyr og
spændende fisk. Fiskepasseren tager dig med ud til hans
favoritfiskested og viser dig, hvordan du kan fange de
små dyr og fisk. Giv en hånd med til at fange smådyr
som fladfisk, krabber og rejer til akvariet. De fisk og
dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge.
Køber du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn.
Pris: 99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning:
Turen foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning
efter vejrforholdene
Pris: 99 kr.

Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 3. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 3. jul. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Søn. 5. jul. 2020 kl. 10.30, 12 & 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
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Naturoplevelser
Sælsafari.
Man. 6. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 6. jul. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tir. 7. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.

Fiskepasserens traktortur.
Tir. 7. jul. 2020 kl. 11 & 14
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige under
Limfjordens vandoverflade? Tag med fiskepasseren på tur
og find ud af det. Vores naturskønne område vrimler med
interessante dyr og spændende fisk. Fiskepasseren tager
dig med ud til hans favoritfiskested og viser dig, hvordan
du kan fange de små dyr og fisk. Giv en hånd med til at
fange smådyr som fladfisk, krabber og rejer til akvariet.
De fisk og dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge. Køber
du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn. Pris:
99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning: Turen
foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning efter
vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tir. 7. jul. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår, du
kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari til
stranden med en guide, hvor man uddannes som ravjæger.
Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning: Husk sko,
der egner sig til en strandtur. Påklædning efter vejret.
Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde: Hunde
kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79 kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Ons. 8. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
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Fiskepasserens traktortur.
Ons. 8. jul. 2020 kl. 11 & 14
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige
under Limfjordens vandoverflade? Tag med
fiskepasseren på tur og find ud af det. Vores
naturskønne område vrimler med interessante dyr og
spændende fisk. Fiskepasseren tager dig med ud til hans
favoritfiskested og viser dig, hvordan du kan fange de
små dyr og fisk. Giv en hånd med til at fange smådyr
som fladfisk, krabber og rejer til akvariet. De fisk og
dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge.
Køber du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn.
Pris: 99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning:
Turen foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning
efter vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Ons. 8. jul. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 9. jul. 2020 kl. 10.30 & 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår,
du kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari
til stranden med en guide, hvor man uddannes som
ravjæger. Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved
stranden, får du selv lov til at finde nogle stykker i de
rigtige omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning:
Husk sko, der egner sig til en strandtur. Påklædning
efter vejret. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet.
Hunde: Hunde kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79
kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 9. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fiskepasserens traktortur.
Tor. 9. jul. 2020 kl. 11 & 14
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige under
Limfjordens vandoverflade? Tag med fiskepasseren på tur
og find ud af det. Vores naturskønne område vrimler med
interessante dyr og spændende fisk. Fiskepasseren tager
dig med ud til hans favoritfiskested og viser dig, hvordan
du kan fange de små dyr og fisk. Giv en hånd med til at
fange smådyr som fladfisk, krabber og rejer til akvariet.
De fisk og dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge. Køber
du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn. Pris:
99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning: Turen
foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning efter
vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 10. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
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Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 10. jul. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 13. jul. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Sælsafari.
Søn. 12. jul. 2020 kl. 10.30, 12 & 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.

Sælsafari.
Tir. 14. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.

Sælsafari.
Man. 13. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.

Fiskepasserens traktortur.
Tir. 14. jul. 2020 kl. 11 & 14
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige under
Limfjordens vandoverflade? Tag med fiskepasseren på tur
og find ud af det. Vores naturskønne område vrimler med
interessante dyr og spændende fisk. Fiskepasseren tager
dig med ud til hans favoritfiskested og viser dig, hvordan
du kan fange de små dyr og fisk. Giv en hånd med til at
fange smådyr som fladfisk, krabber og rejer til akvariet.
De fisk og dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge. Køber
du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn. Pris:
99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning: Turen
foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning efter
vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tir. 14. jul. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår, du
kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari til
stranden med en guide, hvor man uddannes som ravjæger.
Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
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omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning: Husk
sko, der egner sig til en strandtur. Påklædning efter
vejret. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet.
Hunde: Hunde kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79
kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Ons. 15. jul. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Sælsafari.
Ons. 15. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.

Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 16. jul. 2020 kl. 10.30 & 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår, du
kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari til
stranden med en guide, hvor man uddannes som ravjæger.
Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning: Husk sko,
der egner sig til en strandtur. Påklædning efter vejret.
Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde: Hunde
kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79 kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Fiskepasserens traktortur.
Ons. 15. jul. 2020 kl. 11 & 14
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige
under Limfjordens vandoverflade? Tag med
fiskepasseren på tur og find ud af det. Vores
naturskønne område vrimler med interessante dyr og
spændende fisk. Fiskepasseren tager dig med ud til hans
favoritfiskested og viser dig, hvordan du kan fange de
små dyr og fisk. Giv en hånd med til at fange smådyr
som fladfisk, krabber og rejer til akvariet. De fisk og
dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge.
Køber du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn.
Pris: 99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning:
Turen foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning
efter vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Sælsafari.
Tor. 16. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fiskepasserens traktortur.
Tor. 16. jul. 2020 kl. 11 & 14
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige under
Limfjordens vandoverflade? Tag med fiskepasseren på tur
og find ud af det. Vores naturskønne område vrimler med
interessante dyr og spændende fisk. Fiskepasseren tager
dig med ud til hans favoritfiskested og viser dig, hvordan
du kan fange de små dyr og fisk. Giv en hånd med til at
fange smådyr som fladfisk, krabber og rejer til akvariet.
De fisk og dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge. Køber
du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
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Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn.
Pris: 99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning:
Turen foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning
efter vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 17. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 17. jul. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Søn. 19. jul. 2020 kl. 10.30, 12 & 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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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

Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 20. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 20. jul. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tir. 21. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
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Fiskepasserens traktortur.
Tir. 21. jul. 2020 kl. 11 & 14
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige
under Limfjordens vandoverflade? Tag med
fiskepasseren på tur og find ud af det. Vores
naturskønne område vrimler med interessante dyr og
spændende fisk. Fiskepasseren tager dig med ud til hans
favoritfiskested og viser dig, hvordan du kan fange de
små dyr og fisk. Giv en hånd med til at fange smådyr
som fladfisk, krabber og rejer til akvariet. De fisk og
dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge.
Køber du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn.
Pris: 99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning:
Turen foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning
efter vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tir. 21. jul. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår,
du kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari
til stranden med en guide, hvor man uddannes som
ravjæger. Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved
stranden, får du selv lov til at finde nogle stykker i de
rigtige omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning:
Husk sko, der egner sig til en strandtur. Påklædning
efter vejret. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet.
Hunde: Hunde kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79
kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Ons. 22. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.

Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fiskepasserens traktortur.
Ons. 22. jul. 2020 kl. 11 & 14
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige under
Limfjordens vandoverflade? Tag med fiskepasseren på tur
og find ud af det. Vores naturskønne område vrimler med
interessante dyr og spændende fisk. Fiskepasseren tager
dig med ud til hans favoritfiskested og viser dig, hvordan
du kan fange de små dyr og fisk. Giv en hånd med til at
fange smådyr som fladfisk, krabber og rejer til akvariet.
De fisk og dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge. Køber
du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn. Pris:
99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning: Turen
foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning efter
vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Ons. 22. jul. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 23. jul. 2020 kl. 10.30 & 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår, du
kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari til
stranden med en guide, hvor man uddannes som ravjæger.
Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning: Husk sko,
der egner sig til en strandtur. Påklædning efter vejret.
Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde: Hunde
kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79 kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 23. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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

i samarbejde med

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

Naturoplevelser
bedste udsyn under turen. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
nye dog-lounge. Husk at booke pasning på forhånd. Pris:
219 kr pr. voksen, 189 kr. pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fiskepasserens traktortur.
Tor. 23. jul. 2020 kl. 11 & 14
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige
under Limfjordens vandoverflade? Tag med
fiskepasseren på tur og find ud af det. Vores
naturskønne område vrimler med interessante dyr og
spændende fisk. Fiskepasseren tager dig med ud til hans
favoritfiskested og viser dig, hvordan du kan fange de
små dyr og fisk. Giv en hånd med til at fange smådyr
som fladfisk, krabber og rejer til akvariet. De fisk og
dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge.
Køber du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn.
Pris: 99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning:
Turen foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning
efter vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 24. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.

Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 24. jul. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Søn. 26. jul. 2020 kl. 10.30, 12 & 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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 27. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 27. jul. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
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Naturoplevelser
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tir. 28. jul. 2020 kl. 10.30, 12, 13.30, 15 & 16.30
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 møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. 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. 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 15 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
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
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