
Forårstur i det naturskønne nordvest Jylland 
tirsdag den 17. maj og onsdag den 18. maj 2022 

Vi mødes ved Sagro, Herning, hvorfra vi kl. 7.30 starter på vores 2-dages tur 
 

Program tirsdag:                https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Malene 

 

Vi  kører mod nord over Skive og langs Hjarbæk fjord til Virksund 
dæmningen, hvor vi drikker formiddagskaffe. Herfra går turen videre 
nordpå over Aggersundbroen mod Fjerrtislev. Vi fortsætter op mod 
nordkysten af Hanherred       

                                                                          
til Bulbjerg ved Jammerbugten, som 
Blicher i 1839 kaldte for "Jyllands 
eneste klippe".  
Her spiser vi frokost. 
Efter frokost kører vi sydpå til den 
sydligste del af Hanherred. 
                                                                             

                                                                                                                                     
https://commons.wikimedia.org/wiki/User : Malene                  https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Malene 
 

Vi kører igennem Vejlerne, som er Nordeuropas største fuglereservat, - et af de vigtigste områder for 
ynglende og rastende vandfugle -  og videre til Sennels.  
Sidst på eftermiddagen kører vi mod “Isbjerget” med den flotte udsigt, inden vi kører mod Hanstholm, 
hvor vi skal bo på Hanstholm Hotel.  
Vi planlægger efter, at vi er på hotellet kl. 17.30. Efter indkvartering mødes vi til spisning med 2 retter 
mad og aftenhygge. 
 

Program onsdag:                                  
Efter veloverstået morgenmad kører vi kl. 8.30 
ud mod nye spændende oplevelser. Vi starter 
med en busrundtur I byen, inden vi kører til 
Bunkermuseet. Her vil vi få en spændende 
fortælling om stedet af museumsinspektør 
Jens Andersen. Bagefter går vi rundt på egen 
hånd.                                                                      

Hanstholm Bunker museum Morten Jensen                                                                                                     Kilde Jens Nielsen 
 

Turen går derefter igennem Nationalpark Thy med 
stop I Klitmøller – Danmarks Cold Hawaii og videre til 
Nørre Vorupør, hvor vi spiser frokost på en 
fiskerestaurant. Der bliver efter frokost tid til en gåtur 
på egen hånd. Der er mulighed for at besøge “Den 
Gamle Butik” med Klarborg Nisser, en tur til stranden 
eller hvad man har lyst til. 

Kilde Leif Jørgensen                                                                                                            Kilde Christian RK   
 
Derfra kører vi igennem den sydligste del af Nationalpark Thy til Stenbjerg 
og Vestervig, hvor vi ser kirken og hører historien om Liden Kirsten.  
Efter kaffetid kører vi til Agger, hvorfra vi sejler til Thyborøn. Derfra kører vi 
langs kysten mod Ferring, Bovbjerg Fyr, Fjaltring til Thorsminde inden vi 
spiser 2 retter mad på Ulfborg Gæstgivergård.   

Alle billeder er under wikimedia commonds. De er formindsket.                                Kilde  Ragner 1904  
             

Pris: kr. 1675,00 pr. person i delt dobbeltværelse –tillæg for enkeltværelse kr: 100,00 
Prisen dækker bustransport, overnatning, fuld forplejning bestående af: for- og eftermiddagskaffe 
begge dage, 2 gange frokost, 1 gang morgenkomplet, 2 gange aftenmenu,1 genstand ved frokost og 
alle entreer og foredragsholder.  
Bindende tilmelding ved opringning til Tove på 40459256 fra 1. marts til 1. april 
Beløbet indbetales senest  15. april på kortart 73  konto 84036358 
Turen gennemføres ved 40 tilmeldte. Der kan være 50 med på turen.         
Vi forventer at være hjemme kl. 21.30                                               Sørg selv for afbestilling. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Malene

