Naturoplevelser
Fiskepasserens traktortur.
Ons. 23. sep. 2020 kl. 13
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige
under Limfjordens vandoverflade? Tag med
fiskepasseren på tur og find ud af det. Vores
naturskønne område vrimler med interessante dyr og
spændende fisk. Fiskepasseren tager dig med ud til hans
favoritfiskested og viser dig, hvordan du kan fange de
små dyr og fisk. Giv en hånd med til at fange smådyr
som fladfisk, krabber og rejer til akvariet. De fisk og
dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge.
Køber du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn.
Pris: 99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning:
Turen foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning
efter vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 24. sep. 2020 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. Guiden fortæller om sælerne og det
rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand
og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude
på vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 24. sep. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår,
du kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari
til stranden med en guide, hvor man uddannes som
ravjæger. Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved
stranden, får du selv lov til at finde nogle stykker i de
rigtige omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning:
Husk sko, der egner sig til en strandtur. Påklædning
efter vejret. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet.
Hunde: Hunde kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79
kr/barn
Pris: 99 kr.

Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 25. sep. 2020 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Guiden
fortæller om sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og
på vejen hjem kan han også finde på at fortælle lidt om
det barske fiskerliv ved Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land. Båden:
Båden er en åben motorbåd, der sikrer passagererne det
bedste udsyn under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680
Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang.
Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få
hunden passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge.
Husk at booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen,
189 kr. pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 25. sep. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 27. sep. 2020 kl. 13
Østerssafari - pluk en af verdens bedste råvare! Iført
waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede liv,
og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige Limfjord.
Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas champagne til. Oplevelser østerssafarien
indeholder. 2-3 timers østersjagt og -tilberedning.
Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån af waders. Et
glas champagne. Spand til at fragte østers i (du får
spanden med hjem) En østerskniv, som du kan tage med
hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag gerne østers
med hjem til eget forbrug. Praktisk information. Varighed:
Ca. 3 timer. Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og
gerne ekstra strømper og bukser hvis du skulle være
uheldig og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person. Kontakt:
jyllands@kvariet.dk / +45 97832808
Pris: 300 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.

i samarbejde med

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

Naturoplevelser
Østerssafari.
Søn. 27. sep. 2020 kl. 13
Pluk en af verdens bedste råvarer. Iført waders tager vi
på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør
om limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de
bedste lokaliteter er i den vestlige del af Limfjorden. Du
lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter
jagten smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten
på kulgrill og får et glas bobler til. Nyhed! Nu også med
whisky. Nu kan du også smage østers med en helt
fantastisk, dansk-produceret whisky. Vi er så heldige at
have indgået et samarbejde med de entusiatiske folk,
der står bag Stauning Whisky. Derfor kan du nu smage,
hvordan de gyldne dråber giver en helt ny dimension til
smagsoplevelsen af de delikate østers. Prøv det på vores
østerssafarier allerede nu! Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig
og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm.
Pris: 299 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 28. sep. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 28. sep. 2020 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. Guiden fortæller om sælerne og det
rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand
og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude
på vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.

Sælsafari.
Tir. 29. sep. 2020 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Guiden
fortæller om sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og
på vejen hjem kan han også finde på at fortælle lidt om
det barske fiskerliv ved Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land. Båden:
Båden er en åben motorbåd, der sikrer passagererne det
bedste udsyn under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680
Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang.
Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få
hunden passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge.
Husk at booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen,
189 kr. pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
På ravjagt efter mørkets frembrud - Thyborøn.
Tir. 29. sep. 2020 kl. 20
Tag med på vores guidede ravtur, hvor du lærer at finde
og genkende ravet med en speciel UV-lygte. Med en
UV-lygte i mørket er det en helt anden oplevelse at søge
efter det særlige rav. Guiden giver til start en
introduktion til rav og tager dig derefter med til stranden,
hvor vi under de rigtige forhold lærer dig at bruge lygten
og genkende ravet
Pris: 195 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Vandretur i Klovborg og omegn, 9 km.
Ons. 30. sep. 2020 kl. 10-14
En meget varieret tur i og omkring Klovborg. Vi vandrer
fra Bio og Klovborg ost til trampestien og til Klovborg
Kirke - derefter til Dalen og videre af den gamle Jernbane
til min gamle skole i Gribstrup - videre til sportspladsen og
til Aksel Vestbjerg smukke portal fra 1987 som stadig er
bevaret, og så er vi snart tilbage. Turleder: Dinna
Justesen Tlf: 22423111
Gratis.
Sted: Klovborg Forsamlingshus, Grønnevænget 17,
Klovborg.
Fiskepasserens traktortur.
Ons. 30. sep. 2020 kl. 13
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige under
Limfjordens vandoverflade? Tag med fiskepasseren på tur
og find ud af det. Vores naturskønne område vrimler med
interessante dyr og spændende fisk. Fiskepasseren tager
dig med ud til hans favoritfiskested og viser dig, hvordan
du kan fange de små dyr og fisk. Giv en hånd med til at
fange smådyr som fladfisk, krabber og rejer til akvariet.
De fisk og dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
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akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge.
Køber du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn.
Pris: 99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning:
Turen foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning
efter vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 1. okt. 2020 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. Guiden fortæller om sælerne og det
rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand
og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude
på vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 1. okt. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår,
du kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari
til stranden med en guide, hvor man uddannes som
ravjæger. Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved
stranden, får du selv lov til at finde nogle stykker i de
rigtige omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning:
Husk sko, der egner sig til en strandtur. Påklædning
efter vejret. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet.
Hunde: Hunde kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79
kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 2. okt. 2020 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. Guiden fortæller om sælerne og det
rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved

Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand
og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude
på vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn under
turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt:
Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde: Der kan
ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden passet
imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge. Husk at booke
pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr.
barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 2. okt. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari.
Søn. 4. okt. 2020 kl. 13
Pluk en af verdens bedste råvarer. Iført waders tager vi på
østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige del af Limfjorden. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas bobler til. Nyhed! Nu også med whisky. Nu
kan du også smage østers med en helt fantastisk,
dansk-produceret whisky. Vi er så heldige at have indgået
et samarbejde med de entusiatiske folk, der står bag
Stauning Whisky. Derfor kan du nu smage, hvordan de
gyldne dråber giver en helt ny dimension til
smagsoplevelsen af de delikate østers. Prøv det på vores
østerssafarier allerede nu! Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra
strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og få vand
i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm
Pris: 299 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 4. okt. 2020 kl. 13
Østerssafari - pluk en af verdens bedste råvare! Iført
waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede liv,
og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige Limfjord.
Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas champagne til. Oplevelser østerssafarien
indeholder. 2-3 timers østersjagt og -tilberedning.
Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån af waders. Et
glas champagne. Spand til at fragte østers i (du får
spanden med hjem) En østerskniv, som du kan tage med

i samarbejde med

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

Naturoplevelser
hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag gerne østers
med hjem til eget forbrug. Praktisk information.
Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr og gerne ekstra strømper og bukser hvis
du skulle være uheldig og få vand i dine waders.
Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk & Bistro ApS,
Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300 kr./person.
Kontakt: jyllands@kvariet.dk / +45 97832808
Pris: 300 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 5. okt. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 5. okt. 2020 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. Guiden fortæller om sælerne og det
rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand
og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude
på vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Sælsafari.
Tir. 6. okt. 2020 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. Guiden fortæller om sælerne og det
rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand
og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude
på vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.

Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde: Der
kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr.
pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fiskepasserens traktortur.
Ons. 7. okt. 2020 kl. 13
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige under
Limfjordens vandoverflade? Tag med fiskepasseren på tur
og find ud af det. Vores naturskønne område vrimler med
interessante dyr og spændende fisk. Fiskepasseren tager
dig med ud til hans favoritfiskested og viser dig, hvordan
du kan fange de små dyr og fisk. Giv en hånd med til at
fange smådyr som fladfisk, krabber og rejer til akvariet.
De fisk og dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge. Køber
du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn. Pris:
99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning: Turen
foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning efter
vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 8. okt. 2020 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Guiden
fortæller om sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og
på vejen hjem kan han også finde på at fortælle lidt om
det barske fiskerliv ved Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land. Båden:
Båden er en åben motorbåd, der sikrer passagererne det
bedste udsyn under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680
Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang.
Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få
hunden passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge.
Husk at booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen,
189 kr. pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 8. okt. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår, du
kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari til
stranden med en guide, hvor man uddannes som ravjæger.
Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
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omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning: Husk
sko, der egner sig til en strandtur. Påklædning efter
vejret. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet.
Hunde: Hunde kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79
kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 9. okt. 2020 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. Guiden fortæller om sælerne og det
rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand
og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude
på vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 9. okt. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Knogleskør efterårsferie i GIVSKUD ZOO.
Lør. 10. til søn. 18. okt. 2020 kl. 10-17
I efterårsferien er der pyntet til Halloween og knoglerne
rasler i GIVSKUD ZOO. Det bliver hyggeligt, spændende,
skørt, fascinerende - og måske også en lille smule
uhyggeligt. Zoo, safari og dinosaurparken er inkluderet i
entrébilletten. Program for Knogleskør efterårsferie. De
ekstra aktiviteter nedenfor er med få undtagelser
gratis. 10.30-16.00: Mal dit ansigt som et
dødningehoved. 10.30-16.00: Nyd græskarsuppe og
andre lækkerier i Næsehornsnytten (mod betaling).
10.30-16.00: Lav din egen græskarlygte (mod betaling).
11.30-16.00: Lær om knogler og skeletter. 11.30-16.00:
Se gigantiske knogler fra en kaskelothval. 11.30-16.00:
Saml et menneskeskelet. 11.30-16.00: Lav kreative og
knogleskøre væsener. 11.30-16.00: Find knogler fra små
dyr i uglers gylp. 11.30-16.00: Deltag i konkurrencen om
dagens præmie. 16.00: Fortælling om kaskelothvalen og
dens gigantiske knogler. 16.00: Udtrækning af dagens
konkurrencevinder

Pris: 110-220 kroner.
Sted: Zootopia - Givskud Zoo, Løveparkvej 3, Give.
Østerssafari.
Søn. 11. okt. 2020 kl. 13
Pluk en af verdens bedste råvarer. Iført waders tager vi på
østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige del af Limfjorden. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas bobler til. Nyhed! Nu også med whisky. Nu
kan du også smage østers med en helt fantastisk,
dansk-produceret whisky. Vi er så heldige at have indgået
et samarbejde med de entusiatiske folk, der står bag
Stauning Whisky. Derfor kan du nu smage, hvordan de
gyldne dråber giver en helt ny dimension til
smagsoplevelsen af de delikate østers. Prøv det på vores
østerssafarier allerede nu! Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra
strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og få vand
i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm
Pris: 299 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 11. okt. 2020 kl. 13
Østerssafari - pluk en af verdens bedste råvare! Iført
waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede liv,
og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige Limfjord.
Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas champagne til. Oplevelser østerssafarien
indeholder. 2-3 timers østersjagt og -tilberedning.
Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån af waders. Et
glas champagne. Spand til at fragte østers i (du får
spanden med hjem) En østerskniv, som du kan tage med
hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag gerne østers
med hjem til eget forbrug. Praktisk information. Varighed:
Ca. 3 timer. Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og
gerne ekstra strømper og bukser hvis du skulle være
uheldig og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person. Kontakt:
jyllands@kvariet.dk / +45 97832808
Pris: 300 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 12. okt. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
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Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Sælsafari.
Man. 12. okt. 2020 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. Guiden fortæller om sælerne og det
rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand
og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude
på vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.

Fiskepasserens traktortur.
Ons. 14. okt. 2020 kl. 13
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige under
Limfjordens vandoverflade? Tag med fiskepasseren på tur
og find ud af det. Vores naturskønne område vrimler med
interessante dyr og spændende fisk. Fiskepasseren tager
dig med ud til hans favoritfiskested og viser dig, hvordan
du kan fange de små dyr og fisk. Giv en hånd med til at
fange smådyr som fladfisk, krabber og rejer til akvariet.
De fisk og dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge. Køber
du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn. Pris:
99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning: Turen
foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning efter
vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Sælsafari.
Tir. 13. okt. 2020 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. Guiden fortæller om sælerne og det
rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand
og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude
på vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
På ravjagt efter mørkets frembrud - Thyborøn.
Tir. 13. okt. 2020 kl. 19
Tag med på vores guidede ravtur, hvor du lærer at finde
og genkende ravet med en speciel UV-lygte. Med en
UV-lygte i mørket er det en helt anden oplevelse at søge
efter det særlige rav. Guiden giver til start en
introduktion til rav og tager dig derefter med til
stranden, hvor vi under de rigtige forhold lærer dig at
bruge lygten og genkende ravet
Pris: 195 kr.

Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Ons. 14. okt. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
På forrådstur i skoven.
Ons. 14. okt. 2020 kl. 13-14
Skoven har altid været forrådskammer for både dyr og
mennesker I efteråret er det tid for alle, til at samle ind
til vinteren. På turen gennem skoven ser vi på de
forskellige muligheder, som skoven byder på for både de
to og firbenede. Der vil blive fortalt om træer, frugter og
frø. Efter turen kan man deltage i aktiviteter med
naturmaterialer i museets velkomsthal. Alder: for hele
familien. Tøj efter vejret
Pris: Børn Gratis Voksne 40 kr Pens./stud. 30 kr.
Sted: Give-Egnens Museum, Donneruplundvej 2, Give.
Sælsafari.
Tor. 15. okt. 2020 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Guiden
fortæller om sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og
på vejen hjem kan han også finde på at fortælle lidt om
det barske fiskerliv ved Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land. Båden:
Båden er en åben motorbåd, der sikrer passagererne det
bedste udsyn under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680
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Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før
afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på
denne tur. Få hunden passet imens i JyllandsAkvariets
nye dog-lounge. Husk at booke pasning på forhånd. Pris:
219 kr pr. voksen, 189 kr. pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Østerssafari.
Tor. 15. okt. 2020 kl. 13
Pluk en af verdens bedste råvarer. Iført waders tager vi
på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør
om limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de
bedste lokaliteter er i den vestlige del af Limfjorden. Du
lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter
jagten smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten
på kulgrill og får et glas bobler til. Nyhed! Nu også med
whisky. Nu kan du også smage østers med en helt
fantastisk, dansk-produceret whisky. Vi er så heldige at
have indgået et samarbejde med de entusiatiske folk,
der står bag Stauning Whisky. Derfor kan du nu smage,
hvordan de gyldne dråber giver en helt ny dimension til
smagsoplevelsen af de delikate østers. Prøv det på vores
østerssafarier allerede nu! Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig
og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm
Pris: 299 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 15. okt. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår,
du kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari
til stranden med en guide, hvor man uddannes som
ravjæger. Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved
stranden, får du selv lov til at finde nogle stykker i de
rigtige omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning:
Husk sko, der egner sig til en strandtur. Påklædning
efter vejret. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet.
Hunde: Hunde kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79
kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 16. okt. 2020 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. Guiden fortæller om sælerne og det
rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved

Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand
og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude
på vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn under
turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt:
Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde: Der kan
ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden passet
imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge. Husk at booke
pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr.
barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 16. okt. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari.
Søn. 18. okt. 2020 kl. 13
Pluk en af verdens bedste råvarer. Iført waders tager vi på
østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige del af Limfjorden. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas bobler til. Nyhed! Nu også med whisky. Nu
kan du også smage østers med en helt fantastisk,
dansk-produceret whisky. Vi er så heldige at have indgået
et samarbejde med de entusiatiske folk, der står bag
Stauning Whisky. Derfor kan du nu smage, hvordan de
gyldne dråber giver en helt ny dimension til
smagsoplevelsen af de delikate østers. Prøv det på vores
østerssafarier allerede nu! Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra
strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og få vand
i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm
Pris: 299 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 18. okt. 2020 kl. 13
Østerssafari - pluk en af verdens bedste råvare! Iført
waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede liv,
og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige Limfjord.
Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas champagne til. Oplevelser østerssafarien
indeholder. 2-3 timers østersjagt og -tilberedning.
Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån af waders. Et
glas champagne. Spand til at fragte østers i (du får
spanden med hjem) En østerskniv, som du kan tage med
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hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag gerne østers
med hjem til eget forbrug. Praktisk information.
Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning: Husk tøj efter
årstidens vejr og gerne ekstra strømper og bukser hvis
du skulle være uheldig og få vand i dine waders.
Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk & Bistro ApS,
Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300 kr./person.
Kontakt: jyllands@kvariet.dk / +45 97832808
Pris: 300 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 19. okt. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 19. okt. 2020 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. Guiden fortæller om sælerne og det
rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand
og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude
på vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Sælsafari.
Tir. 20. okt. 2020 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. Guiden fortæller om sælerne og det
rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand
og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude
på vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.

Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde: Der
kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr.
pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fiskepasserens traktortur.
Ons. 21. okt. 2020 kl. 13
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige under
Limfjordens vandoverflade? Tag med fiskepasseren på tur
og find ud af det. Vores naturskønne område vrimler med
interessante dyr og spændende fisk. Fiskepasseren tager
dig med ud til hans favoritfiskested og viser dig, hvordan
du kan fange de små dyr og fisk. Giv en hånd med til at
fange smådyr som fladfisk, krabber og rejer til akvariet.
De fisk og dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge. Køber
du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn. Pris:
99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning: Turen
foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning efter
vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 22. okt. 2020 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Guiden
fortæller om sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og
på vejen hjem kan han også finde på at fortælle lidt om
det barske fiskerliv ved Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land. Båden:
Båden er en åben motorbåd, der sikrer passagererne det
bedste udsyn under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680
Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang.
Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få
hunden passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge.
Husk at booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen,
189 kr. pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 22. okt. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår, du
kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari til
stranden med en guide, hvor man uddannes som ravjæger.
Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
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omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning: Husk
sko, der egner sig til en strandtur. Påklædning efter
vejret. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet.
Hunde: Hunde kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79
kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Fre. 23. okt. 2020 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. Guiden fortæller om sælerne og det
rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand
og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude
på vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 23. okt. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Skånsø.
Lør. 24. okt. 2020 kl. 10 på p-pladsen
Vi går fra Vinderup gennem skov og hede til en af
Danmarks reneste hedesøer, Skånsø. Området har et rigt
fugleliv og søen huser en række sjældne vandplanter.
Mødested: P-plads, Halvej 2B, 7830 Vinderup
Turlængde: 18 km. Kurt Damgaard: Tlf: 23442220.
Pris: 30 kr.
Sted: Vinderup Hallerne, Halvej 2B, Vinderup.
Østerssafari.
Lør. 24. okt. 2020 kl. 13
Pluk en af verdens bedste råvarer. Iført waders tager vi
på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør
om limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de
bedste lokaliteter er i den vestlige del af Limfjorden. Du
lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter
jagten smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten
på kulgrill og får et glas bobler til. Nyhed! Nu også med

whisky. Nu kan du også smage østers med en helt
fantastisk, dansk-produceret whisky. Vi er så heldige at
have indgået et samarbejde med de entusiatiske folk, der
står bag Stauning Whisky. Derfor kan du nu smage,
hvordan de gyldne dråber giver en helt ny dimension til
smagsoplevelsen af de delikate østers. Prøv det på vores
østerssafarier allerede nu! Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra
strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og få vand
i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm
Pris: 299 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 25. okt. 2020 kl. 13
Østerssafari - pluk en af verdens bedste råvare! Iført
waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede liv,
og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige Limfjord.
Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas champagne til. Oplevelser østerssafarien
indeholder. 2-3 timers østersjagt og -tilberedning.
Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån af waders. Et
glas champagne. Spand til at fragte østers i (du får
spanden med hjem) En østerskniv, som du kan tage med
hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag gerne østers
med hjem til eget forbrug. Praktisk information. Varighed:
Ca. 3 timer. Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og
gerne ekstra strømper og bukser hvis du skulle være
uheldig og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person. Kontakt:
jyllands@kvariet.dk / +45 97832808
Pris: 300 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 26. okt. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Man. 26. okt. 2020 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Guiden
fortæller om sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og
på vejen hjem kan han også finde på at fortælle lidt om
det barske fiskerliv ved Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time.

i samarbejde med

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

Naturoplevelser
Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land.
Båden: Båden er en åben motorbåd, der sikrer
passagererne det bedste udsyn under turen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved
båden 15 min. før afgang. Hunde: Der kan ikke
medbringes hunde på denne tur. Få hunden passet
imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge. Husk at booke
pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr.
barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.
Sælsafari.
Tir. 27. okt. 2020 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møder Danmarks største rovdyr den store gråsæl. Guiden fortæller om sælerne og det
rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand
og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude
på vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.

dyr, vi fanger på turen, har deres helt eget
safari-akvarium i Jyllandsakvariet. Med entréarmbånd til
akvariet kan du komme og besøge dem i en hel uge. Køber
du entré og tur samtidig, giver vi 10% rabat på
entrébilletten. Varighed: ca. 2 timer. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn. Pris:
99 kr. for voksne, 89 kr. for børn. Påklædning: Turen
foregår udendørs, derfor anbefaler vi påklædning efter
vejrforholdene
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Sælsafari.
Tor. 29. okt. 2020 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Guiden
fortæller om sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og
på vejen hjem kan han også finde på at fortælle lidt om
det barske fiskerliv ved Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land. Båden:
Båden er en åben motorbåd, der sikrer passagererne det
bedste udsyn under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680
Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang.
Hunde: Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få
hunden passet imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge.
Husk at booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen,
189 kr. pr. barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.

På ravjagt efter mørkets frembrud - Thyborøn.
Tir. 27. okt. 2020 kl. 19
Tag med på vores guidede ravtur, hvor du lærer at finde
og genkende ravet med en speciel UV-lygte. Med en
UV-lygte i mørket er det en helt anden oplevelse at søge
efter det særlige rav. Guiden giver til start en
introduktion til rav og tager dig derefter med til
stranden, hvor vi under de rigtige forhold lærer dig at
bruge lygten og genkende ravet
Pris: 195 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 29. okt. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår, du
kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari til
stranden med en guide, hvor man uddannes som ravjæger.
Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning: Husk sko,
der egner sig til en strandtur. Påklædning efter vejret.
Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde: Hunde
kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79 kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Fiskepasserens traktortur.
Ons. 28. okt. 2020 kl. 13
Tag ud med traktorbussen og fang dyr til akvariet Har du
ofte undret dig over hvilke dyr, der gemmer sig lige
under Limfjordens vandoverflade? Tag med
fiskepasseren på tur og find ud af det. Vores
naturskønne område vrimler med interessante dyr og
spændende fisk. Fiskepasseren tager dig med ud til hans
favoritfiskested og viser dig, hvordan du kan fange de
små dyr og fisk. Giv en hånd med til at fange smådyr
som fladfisk, krabber og rejer til akvariet. De fisk og

Sælsafari.
Fre. 30. okt. 2020 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møder
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Guiden
fortæller om sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og
på vejen hjem kan han også finde på at fortælle lidt om
det barske fiskerliv ved Vesterhavet. Varighed: Ca. 1 time.
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Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land.
Båden: Båden er en åben motorbåd, der sikrer
passagererne det bedste udsyn under turen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved
båden 15 min. før afgang. Hunde: Der kan ikke
medbringes hunde på denne tur. Få hunden passet
imens i JyllandsAkvariets nye dog-lounge. Husk at booke
pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr.
barn
Pris: 219 kr.
Sted: Lystbådehavnen, Havnegade 5c, Thyborøn.

til at fragte østers i (du får spanden med hjem) En
østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra
strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og få vand
i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr./person. Kontakt: jyllands@kvariet.dk / +45 97832808
Pris: 300 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.

Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 30. okt. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 2. nov. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Østerssafari.
Søn. 1. nov. 2020 kl. 13
Pluk en af verdens bedste råvarer. Iført waders tager vi
på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør
om limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de
bedste lokaliteter er i den vestlige del af Limfjorden. Du
lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter
jagten smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten
på kulgrill og får et glas bobler til. Nyhed! Nu også med
whisky. Nu kan du også smage østers med en helt
fantastisk, dansk-produceret whisky. Vi er så heldige at
have indgået et samarbejde med de entusiatiske folk,
der står bag Stauning Whisky. Derfor kan du nu smage,
hvordan de gyldne dråber giver en helt ny dimension til
smagsoplevelsen af de delikate østers. Prøv det på vores
østerssafarier allerede nu! Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig
og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm
Pris: 299 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.

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

Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 1. nov. 2020 kl. 13
Østerssafari - pluk en af verdens bedste råvare! Iført
waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede
liv, og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige
Limfjord. Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger
dem, hvordan de åbnes, og hvordan du kan tilberede
dem. Efter jagten smager vi dem rå, tilbereder en del af
fangsten på kulgrill og får et glas champagne til.
Oplevelser østerssafarien indeholder. 2-3 timers
østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd til
tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne. Spand

Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 6. nov. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari.
Søn. 8. nov. 2020 kl. 13
Pluk en af verdens bedste råvarer. Iført waders tager vi på
østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige del af Limfjorden. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas bobler til. Nyhed! Nu også med whisky. Nu
kan du også smage østers med en helt fantastisk,
dansk-produceret whisky. Vi er så heldige at have indgået
et samarbejde med de entusiatiske folk, der står bag
Stauning Whisky. Derfor kan du nu smage, hvordan de
gyldne dråber giver en helt ny dimension til
smagsoplevelsen af de delikate østers. Prøv det på vores
østerssafarier allerede nu! Varighed: Ca. 3 timer.
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Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig
og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm
Pris: 299 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 8. nov. 2020 kl. 13
Østerssafari - pluk en af verdens bedste råvare! Iført
waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede
liv, og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige
Limfjord. Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger
dem, hvordan de åbnes, og hvordan du kan tilberede
dem. Efter jagten smager vi dem rå, tilbereder en del af
fangsten på kulgrill og får et glas champagne til.
Oplevelser østerssafarien indeholder. 2-3 timers
østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd til
tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne. Spand
til at fragte østers i (du får spanden med hjem) En
østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig
og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person. Kontakt:
jyllands@kvariet.dk / +45 97832808
Pris: 300 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 9. nov. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 12. nov. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår,
du kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari
til stranden med en guide, hvor man uddannes som
ravjæger. Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved
stranden, får du selv lov til at finde nogle stykker i de
rigtige omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning:
Husk sko, der egner sig til en strandtur. Påklædning
efter vejret. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet.
Hunde: Hunde kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79
kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 13. nov. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari.
Lør. 14. nov. 2020 kl. 13
Pluk en af verdens bedste råvarer. Iført waders tager vi på
østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige del af Limfjorden. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas bobler til. Nyhed! Nu også med whisky. Nu
kan du også smage østers med en helt fantastisk,
dansk-produceret whisky. Vi er så heldige at have indgået
et samarbejde med de entusiatiske folk, der står bag
Stauning Whisky. Derfor kan du nu smage, hvordan de
gyldne dråber giver en helt ny dimension til
smagsoplevelsen af de delikate østers. Prøv det på vores
østerssafarier allerede nu! Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra
strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og få vand
i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm
Pris: 299 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 15. nov. 2020 kl. 13
Østerssafari - pluk en af verdens bedste råvare! Iført
waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede liv,
og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige Limfjord.
Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas champagne til. Oplevelser østerssafarien
indeholder. 2-3 timers østersjagt og -tilberedning.
Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån af waders. Et
glas champagne. Spand til at fragte østers i (du får
spanden med hjem) En østerskniv, som du kan tage med
hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag gerne østers
med hjem til eget forbrug. Praktisk information. Varighed:
Ca. 3 timer. Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og
gerne ekstra strømper og bukser hvis du skulle være
uheldig og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person. Kontakt:
jyllands@kvariet.dk / +45 97832808
Pris: 300 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
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Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 15. nov. 2020 kl. 13
Østerssafari - pluk en af verdens bedste råvare! Iført
waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede
liv, og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige
Limfjord. Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger
dem, hvordan de åbnes, og hvordan du kan tilberede
dem. Efter jagten smager vi dem rå, tilbereder en del af
fangsten på kulgrill og får et glas champagne til.
Oplevelser østerssafarien indeholder. 2-3 timers
østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd til
tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne. Spand
til at fragte østers i (du får spanden med hjem) En
østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig
og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person
Pris: 300 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.

Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 22. nov. 2020 kl. 13
Østerssafari - pluk en af verdens bedste råvare! Iført
waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede liv,
og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige Limfjord.
Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas champagne til. Oplevelser østerssafarien
indeholder. 2-3 timers østersjagt og -tilberedning.
Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån af waders. Et
glas champagne. Spand til at fragte østers i (du får
spanden med hjem) En østerskniv, som du kan tage med
hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag gerne østers
med hjem til eget forbrug. Praktisk information. Varighed:
Ca. 3 timer. Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og
gerne ekstra strømper og bukser hvis du skulle være
uheldig og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person. Kontakt:
jyllands@kvariet.dk / +45 97832808
Pris: 300 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.

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

Østerssafari.
Søn. 22. nov. 2020 kl. 13
Pluk en af verdens bedste råvarer. Iført waders tager vi på
østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige del af Limfjorden. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas bobler til. Nyhed! Nu også med whisky. Nu
kan du også smage østers med en helt fantastisk,
dansk-produceret whisky. Vi er så heldige at have indgået
et samarbejde med de entusiatiske folk, der står bag
Stauning Whisky. Derfor kan du nu smage, hvordan de
gyldne dråber giver en helt ny dimension til
smagsoplevelsen af de delikate østers. Prøv det på vores
østerssafarier allerede nu! Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra
strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og få vand
i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm
Pris: 299 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.

Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 19. nov. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår,
du kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari
til stranden med en guide, hvor man uddannes som
ravjæger. Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved
stranden, får du selv lov til at finde nogle stykker i de
rigtige omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning:
Husk sko, der egner sig til en strandtur. Påklædning
efter vejret. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet.
Hunde: Hunde kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79
kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 20. nov. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 23. nov. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

i samarbejde med

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

Naturoplevelser
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 26. nov. 2020 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår,
du kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari
til stranden med en guide, hvor man uddannes som
ravjæger. Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved
stranden, får du selv lov til at finde nogle stykker i de
rigtige omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning:
Husk sko, der egner sig til en strandtur. Påklædning
efter vejret. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet.
Hunde: Hunde kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79
kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 27. nov. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Juletur til Præstbjerg Naturcenter.
Lør. 28. nov. 2020 kl. 10
Juletur i Præstbjerg naturcenter med afsluning med
spisning. Vi mødes ved Præstbjerg naturcenter og vil gå
en kortere tur i området og efterfølgende vil vi sammen
nyde en bid mad sammen. Tilmelding til Bodil på tlf.
2696 9533 senest den 8. november. Pris for medlemmer:
30. Ikke-meldlemmer: 70. Turlængde 8 km. Se
hjemmesiden dvl.dk/holstebro for evt. ændring forhold
til Corona restriktioner
Pris: 70 kr.
Sted: Præstbjerg Naturcenter, Klejnstrupvej 2, Sørvad.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 29. nov. 2020 kl. 13
Østerssafari - pluk en af verdens bedste råvare! Iført
waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede
liv, og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige
Limfjord. Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger
dem, hvordan de åbnes, og hvordan du kan tilberede
dem. Efter jagten smager vi dem rå, tilbereder en del af
fangsten på kulgrill og får et glas champagne til.
Oplevelser østerssafarien indeholder. 2-3 timers
østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd til
tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne. Spand
til at fragte østers i (du får spanden med hjem) En
østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig
og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person. Kontakt:
jyllands@kvariet.dk / +45 97832808
Pris: 300 kr.

Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Østerssafari.
Søn. 29. nov. 2020 kl. 13
Pluk en af verdens bedste råvarer. Iført waders tager vi på
østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige del af Limfjorden. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill
og får et glas bobler til. Nyhed! Nu også med whisky. Nu
kan du også smage østers med en helt fantastisk,
dansk-produceret whisky. Vi er så heldige at have indgået
et samarbejde med de entusiatiske folk, der står bag
Stauning Whisky. Derfor kan du nu smage, hvordan de
gyldne dråber giver en helt ny dimension til
smagsoplevelsen af de delikate østers. Prøv det på vores
østerssafarier allerede nu! Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra
strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og få vand
i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm
Pris: 299 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 30. nov. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 14. dec. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 18. dec. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 21. dec. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
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Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 28. dec. 2020 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
På ravjagt efter mørkets frembrud - Thyborøn.
Man. 28. dec. 2020 kl. 19
Tag med på vores guidede ravtur, hvor du lærer at finde
og genkende ravet med en speciel UV-lygte. Med en
UV-lygte i mørket er det en helt anden oplevelse at søge
efter det særlige rav. Guiden giver til start en
introduktion til rav og tager dig derefter med til
stranden, hvor vi under de rigtige forhold lærer dig at
bruge lygten og genkende ravet
Pris: 195 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Østerssafari i Limfjorden.
Tir. 29. dec. 2020 kl. 13
Østerssafari - pluk en af verdens bedste råvare! Iført
waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede
liv, og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige
Limfjord. Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger
dem, hvordan de åbnes, og hvordan du kan tilberede
dem. Efter jagten smager vi dem rå, tilbereder en del af
fangsten på kulgrill og får et glas champagne til.
Oplevelser østerssafarien indeholder. 2-3 timers
østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd til
tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne. Spand
til at fragte østers i (du får spanden med hjem) En
østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig
og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person
Pris: 300 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Østerssafari.
Ons. 30. dec. 2020 kl. 13
Pluk en af verdens bedste råvarer. Iført waders tager vi
på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør
om limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de
bedste lokaliteter er i den vestlige del af Limfjorden. Du
lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter
jagten smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten
på kulgrill og får et glas bobler til. Nyhed! Nu også med
whisky. Nu kan du også smage østers med en helt
fantastisk, dansk-produceret whisky. Vi er så heldige at
have indgået et samarbejde med de entusiatiske folk,
der står bag Stauning Whisky. Derfor kan du nu smage,

hvordan de gyldne dråber giver en helt ny dimension til
smagsoplevelsen af de delikate østers. Prøv det på vores
østerssafarier allerede nu! Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra
strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og få vand
i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm
Pris: 299 kr.
Sted: P-plads, Oddesund Kiosk og Bistro, Hovedvejen 6,
Thyholm.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 4. jan. 2021 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 7. jan. 2021 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår, du
kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari til
stranden med en guide, hvor man uddannes som ravjæger.
Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning: Husk sko,
der egner sig til en strandtur. Påklædning efter vejret.
Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde: Hunde
kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79 kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 8. jan. 2021 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 11. jan. 2021 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 14. jan. 2021 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår, du
kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari til
stranden med en guide, hvor man uddannes som ravjæger.
Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved stranden, får
du selv lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning: Husk sko,
der egner sig til en strandtur. Påklædning efter vejret.
Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet. Hunde: Hunde
kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79 kr/barn
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Naturoplevelser
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 15. jan. 2021 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Fre. 29. jan. 2021 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give det
til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 18. jan. 2021 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 21. jan. 2021 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår,
du kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari
til stranden med en guide, hvor man uddannes som
ravjæger. Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved
stranden, får du selv lov til at finde nogle stykker i de
rigtige omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning:
Husk sko, der egner sig til en strandtur. Påklædning
efter vejret. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet.
Hunde: Hunde kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79
kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - Giv en hånd med ved hajfodringen.
Man. 25. jan. 2021 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Vores fiskemester finder det foder
frem, der skal bruges, og du kan være med til at give
det til hajer, rokker og fladfisk i udvalgte akvarier
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Ravsafari - Med ravgaranti.
Tor. 28. jan. 2021 kl. 14
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår,
du kan finde rav. Hele året rundt arrangerer vi Ravsafari
til stranden med en guide, hvor man uddannes som
ravjæger. Vi giver Ravgaranti - finder du ingenting ved
stranden, får du selv lov til at finde nogle stykker i de
rigtige omgivelser. Varighed: 1,5-2 timer. Påklædning:
Husk sko, der egner sig til en strandtur. Påklædning
efter vejret. Mødested: Receptionen i JyllandsAkvariet.
Hunde: Hunde kan medbringes. Pris: 99 kr/voksen, 79
kr/barn
Pris: 99 kr.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
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