Naturoplevelser
Fodring - giv en hånd med.
Man. 25. jun. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 25. jun. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen.
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 26. jun. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er

køligere og mere blæsende på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille
røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person
uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen.
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 26. jun. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen.
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Lav dit eget ravsmykke.
Tir. 26. jun. 2018 kl. 14-16
Det kan være flotte øreringe eller seje halskæder.
Materialer kan købes.
Pris: Materialer kan købes.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Ons. 27. jun. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
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Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time.
Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested:
Rastepladsen ved møllerne lige syd for Thyborøn.
Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65 kr/barn. incl.
en forfriskning undervejs. Når du køber en tur, får du
rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du køber dem
samtidig. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 28. jun. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen.
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 28. jun. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er

køligere og mere blæsende på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille
røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person
uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen.
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 28. jun. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der
egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3
år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af en tur
gives der 10% rabat på entreen til JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 29. jun. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 29. jun. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
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Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt
tøj, da det både er køligere og mere blæsende på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte 15 minutter før
afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Prisen er
inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en
tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen.
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 1. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 1. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i

turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere
og mere blæsende på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille
røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person
uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 1. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 2. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
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på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 2. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 2. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på

land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den
lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr.
person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Man. 2. jul. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Man. 2. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 2. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
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veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude,
og han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden.
Sæler er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at
se hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding
nødvendig: Køb billet i turkalenderen på vores
hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vandog vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 2. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Man. 2. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer

og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne
i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 2. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 2. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
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på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på

land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den
lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr.
person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
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JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få
hunden passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5
- 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko
der egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
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Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude,
og han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden.
Sæler er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at
se hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding
nødvendig: Køb billet i turkalenderen på vores
hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vandog vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 3. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 4. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode

chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i turkalenderen på
vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet:
Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig
køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at
tage hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen
på forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 4. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 4. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
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han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden.
Sæler er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at
se hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding
nødvendig: Køb billet i turkalenderen på vores
hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vandog vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Ons. 4. jul. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Ons. 4. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.

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

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 4. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Guidning hovedsageligt på tysk. Praktiske
informationer: Varighed: 1,5 - 2 timer. Påklædning:
Påklædning efter vejret og sko der egner sig til en
strandtur. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet,
hvorfra turen starter. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Kombibillet: Ved køb af en tur gives der 10% rabat
på entreen til JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
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hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt
tøj, da det både er køligere og mere blæsende på
vandet, end det er på land. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte 15 minutter før
afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Prisen er
inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en
tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 5. jul. 2018 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. Praktiske informationer: Varighed:
1,5 - 2 timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i
vores turkalender på hjemmesiden
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten.
OBS: Turer i Juli og August hver torsdag kl. 10.30 er
med guidning på tysk og kl. 14.00 er med guidning på
dansk
Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til

Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
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Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5
- 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko
der egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode

chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i turkalenderen på
vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet:
Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig
køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at
tage hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen
på forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
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både er køligere og mere blæsende på vandet, end det
er på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn Ved den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris:
195 kr. pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 5. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er

køligere og mere blæsende på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille
røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person
uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
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pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den

store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i turkalenderen på
vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet:
Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig
køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at
tage hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen
på forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
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Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time.
Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested:
Rastepladsen ved møllerne lige syd for Thyborøn.
Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65 kr/barn. incl.
en forfriskning undervejs. Når du køber en tur, får du
rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du køber dem
samtidig. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 6. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er

køligere og mere blæsende på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille
røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person
uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 8. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 8. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.

i samarbejde med

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

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

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

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 8. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 9. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 8. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 9. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
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Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 9. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Man. 9. jul. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

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

kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere
og mere blæsende på vandet, end det er på land.
Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille
røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person
uanset alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet
ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre
ikke muligt at tage hunden med på sælsafari. Du kan
derfor få hunden passet i Jyllandsakvariets dog-lounge,
imens i er på tur. Da der er et begrænset antal pladser,
bookes dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28
08, eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 9. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 10. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
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både er køligere og mere blæsende på vandet, end det
er på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn Ved den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris:
195 kr. pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 10. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 10. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er

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

Natursafari med Traktorbus.
Tir. 10. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 10. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 10. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
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Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude,
og han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden.
Sæler er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at
se hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding
nødvendig: Køb billet i turkalenderen på vores
hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vandog vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 11. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 11. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode

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

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 11. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Ons. 11. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 11. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
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Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude,
og han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden.
Sæler er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at
se hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding
nødvendig: Køb billet i turkalenderen på vores
hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vandog vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 11. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 12. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og

der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Guidning hovedsageligt på tysk. Praktiske
informationer: Varighed: 1,5 - 2 timer. Påklædning:
Påklædning efter vejret og sko der egner sig til en
strandtur. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet,
hvorfra turen starter. Hunde kan medbringes. Pris: 60
kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis ifølge med
voksne. Kombibillet: Ved køb af en tur gives der 10% rabat
på entreen til JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 12. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari med Ravgaranti.
Tor. 12. jul. 2018 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. Praktiske informationer: Varighed: 1,5 - 2
timer. Påklædning: Husk sko, der egner sig til en
strandtur. Påklædning efter vejret. Mødested:
Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde kan medbringes.
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3 år gratis
ifølge med voksne. Booking: Find den ønskede tur i vores
turkalender på hjemmesiden
www.jyllandsakvariet.dk/turkalender/, klik på "Læs
mere", hvor "Køb billet"-knappen findes under teksten.
OBS: Turer i Juli og August hver torsdag kl. 10.30 er med
guidning på tysk og kl. 14.00 er med guidning på dansk
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Pris: 60 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

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

Natursafari med Traktorbus.
Tor. 12. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.

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

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

i samarbejde med

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

Naturoplevelser
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 12. jul. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5
- 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko
der egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 12. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tor. 12. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på

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

den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

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

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

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 13. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved

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

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 13. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Fre. 13. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 13. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
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Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude,
og han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden.
Sæler er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at
se hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding
nødvendig: Køb billet i turkalenderen på vores
hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vandog vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 13. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 15. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode

chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i turkalenderen på
vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet:
Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig
køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at
tage hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen
på forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 15. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 15. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
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han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden.
Sæler er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at
se hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding
nødvendig: Køb billet i turkalenderen på vores
hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vandog vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 16. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 16. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er

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

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 16. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Man. 16. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 16. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
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Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude,
og han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden.
Sæler er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at
se hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding
nødvendig: Køb billet i turkalenderen på vores
hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vandog vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 16. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 17. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode

chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i turkalenderen på
vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet:
Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig
køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at
tage hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen
på forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 17. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 17. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
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han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden.
Sæler er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at
se hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding
nødvendig: Køb billet i turkalenderen på vores
hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vandog vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tir. 17. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 17. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1

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

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 17. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Fodring - giv en hånd med.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
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sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der
er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.

Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Guidning hovedsageligt på tysk.
Praktiske informationer: Varighed: 1,5 - 2 timer.
Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der egner
sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er

ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i turkalenderen på
vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand- og vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest. Kombibillet:
Få 10 % rabat på entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig
køb af en tur. Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at
tage hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen
på forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
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til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time.
Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested:
Rastepladsen ved møllerne lige syd for Thyborøn.
Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65 kr/barn. incl.
en forfriskning undervejs. Når du køber en tur, får du
rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du køber dem
samtidig. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5
- 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko
der egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til

JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 20. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 20. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 20. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 20. jul. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Fre. 20. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.

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

Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 20. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 22. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 22. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 22. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 22. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 23. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 23. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 23. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Fodring - giv en hånd med.
Man. 23. jul. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Man. 23. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 23. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
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sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der
er et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 23. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Man. 23. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud
midt i Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen,
møllerne og den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden. Du kan være med til at fange krabber, rejer
og små fisk til Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at
få øje på sælerne som ligger og hviler sig på
sandbankerne i Limfjorden, vi medbringer kikkerter til
dem som har lyst til at forsøge at spotte en sæl. Booking
nødvendig: Find turen og book i turkalenderen på vores
hjemmeside. Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5
time. Påklædning: Husk tøj efter årstidens vejr.
Mødested: Rastepladsen ved møllerne lige syd for
Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85 kr/voksen, 65
kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når du køber en
tur, får du rabat på entreen til JyllandsAkvariet, hvis du
køber dem samtidig. Få hunden passet imens i
JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.

Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 23. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 23. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 10.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 12
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
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Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude,
og han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden.
Sæler er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at
se hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding
nødvendig: Køb billet i turkalenderen på vores
hjemmeside. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vandog vindtæt tøj, da det både er køligere og mere
blæsende på vandet, end det er på land. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved den lille røde hytte
15 minutter før afgang. Pris: 195 kr. pr. person uanset
alder. Prisen er inklusiv lån af redningsvest.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
Jyllandsakvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den nødvendige viden om rav, og
der vil være små gemmelege med rav, som du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. Praktiske informationer: Varighed: 1,5
- 2 timer. Påklædning: Påklædning efter vejret og sko
der egner sig til en strandtur. Mødested: Receptionen i
JyllandsAkvariet, hvorfra turen starter. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved

den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved henvendelse
i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Natursafari med Traktorbus.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med traktorbussen på en fantastisk safaritur ud midt i
Limfjorden ad den 2,4 km lange dæmning ved
Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen har adgang.
Guiden fortæller om livet under vandoverfladen, møllerne
og den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden. Du
kan være med til at fange krabber, rejer og små fisk til
Jyllandsakvariet. Af og til er det muligt at få øje på
sælerne som ligger og hviler sig på sandbankerne i
Limfjorden, vi medbringer kikkerter til dem som har lyst
til at forsøge at spotte en sæl. Booking nødvendig: Find
turen og book i turkalenderen på vores hjemmeside.
Praktiske oplysninger: Varighed: Ca 1,5 time. Påklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr. Mødested: Rastepladsen ved
møllerne lige syd for Thyborøn. Thyborønvej 90A. Pris. 85
kr/voksen, 65 kr/barn. incl. en forfriskning undervejs. Når
du køber en tur, får du rabat på entreen til
JyllandsAkvariet, hvis du køber dem samtidig. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge
Pris: 85 kr/voksen, 65 kr/barn, børn under 3 år - gratis.
Sted: Rønlandmøllerne Thyborøn, Thyborønvej 90A,
Harboøre.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 15.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Tilmelding nødvendig:
Køb billet i turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det
både er køligere og mere blæsende på vandet, end det er
på land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Dog-Lounge:
Det er desværre ikke muligt at tage hunden med på
sælsafari. Du kan derfor få hunden passet i
Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur. Da der er
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et begrænset antal pladser, bookes dog-loungen på
forhånd på telefon +45 97 83 28 08, eller ved
henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 16
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Tilmelding nødvendig: Køb billet i
turkalenderen på vores hjemmeside. Varighed: Ca. 1
time. Påklædning: Vand- og vindtæt tøj, da det både er
køligere og mere blæsende på vandet, end det er på
land. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn - Ved
den lille røde hytte 15 minutter før afgang. Pris: 195 kr.
pr. person uanset alder. Prisen er inklusiv lån af
redningsvest. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Dog-Lounge: Det er desværre ikke muligt at tage
hunden med på sælsafari. Du kan derfor få hunden
passet i Jyllandsakvariets dog-lounge, imens i er på tur.
Da der er et begrænset antal pladser, bookes
dog-loungen på forhånd på telefon +45 97 83 28 08,
eller ved henvendelse i receptionen
Pris: 195 kr. uanset alder incl. lån af redningsvest.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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