Naturoplevelser
Rundvisning på Flamingo Naturpark.
Søn. 12. maj til søn. 11. aug. 2019 Søn kl. 13.30-15
Flamingo Knud, ejeren af Flamingo Naturpark Knud
Christensen, inviterer indenfor i parken til en Lokal
Fortælling med anekdoter om opbygningen af parken i
Vestjylland. Du vil komme til at høre om:. Fjumses Have
- Johnny forsøgte vinde Lisa (Fjumse) tilbage ved at lave
en have om bindingsværkshuset. Knud Christensen, gik
med på ideen og sammen udviklede de parken til det,
den er i dag. Som barn legede Knud i Testrupgaard
Kloster. Da han blev voksen, besluttede han at opføre
en kopi i sin egen naturpark - Slyk Kloster. Havens egen
Akropolis ved udgravningen af lagunen ved Pavillonen
stod man med en kæmpe jorddynge til overs. Det gav
inspiration til et mini-Akropolis, der nu er udsigtspunkt
over parken. Nyd også udsigten fra Pavillonen, som er
bygget på pæle. Her kan man nyde sin medbragte mad
eller bestile på forhånd. Ikke mindre end 20 forskellige
slags åkander kan parken med! Gå på jagt efter åkander
i de mange søer og laguner. I parken kan du også støde
på Mosekonen og Frihedsgudinden. Se også Kim Larsens
gamle 2CV i laden! Den afdøde sanger og entertainer
havde en nær tilknytning til Holstebro. Gennem mange
år spillede han på Kielgasten, hvor et nært venskab med
Knud opstod. Ud over den gamle bil har Knud en række
genstande fra Kim Larsens koncerter i
Holstebro-området og en masse sjove og rørende
historier om den danske nationalskjald. Her kan du se et
sammenklip fra den privatkoncert, Kim Larsen gav til
Knuds 40 års fødselsdag i 1992 i haven. Desuden
udstilles et væld af effekter fra Flamingo Pub i
Holstebro, som Knud var manden bag, og Lokalhistorisk
Arkiv i Ulfborg udstiller gamle maskiner, som har været
brugt i området. Rundvisningen er egnet for børn og
kørestolsbrugere med hjælper. Pris: Kr. 75,- pr. person.
(Entré kr. 50 + fortælling kr. 25,-). Køb din billet her.
Find inspiration til flere Lokale Fortællinger her
Sted: Flamingo Naturpark, Skalstrupvej 10, Vemb.
Åben have i Fru Pedersens have.
Lør. 25. og søn. 26. maj 2019 kl. 13-17
2 tdl. stor landbohave i engelsk cottagegarden stil. En
livsnyderhave, men oplevelser for alle sanser. Haven
indeholder alt hvad havehjertet begærer, blomstrende
frodighed, vand, siddepladser, hyggekroge, dyr,
legehuse, skurvogne til B&B og køkkenhave.
Pris: 60 kr. Incl. Kaffe/the og hjemmebagt muffin. Børn
under 2 år gratis..
Sted: Fru Pedersens have, Skalstrupvej 36, Vemb.
Fuglenes Dag på Hjerl Hede.
Søn. 26. maj 2019
Oplev Fuglenes Dag på Frilandsmuseet Hjerl Hede. På
vandreturen lytter vi efter fuglesang og ser på fuglene
omkring os. Området omkring det idylliske
frilandsmuseum med de gamle, smukke bygninger,
gadekær, kirke, sø og mose til Danmarks største hedesø,
Flyndersø. Her er både hede og skov med mange
syngende småfugle
Sted: Frilandsmuseet Hjerl Hede, Hjerlhedevej 14,

Vinderup.
Kilen rundt.
Søn. 26. maj 2019 kl. 10
Kom og oplev det kuperede terræn rundt Kilen. Kilen er
en fire kilometer lang brakvands sø med et varieret dyre
og fugleliv.En vejdæmning har siden 1856 skilt fjordarmen
fra resten af Limfjorden, og området er fredet. Kilen er
en del af en såkaldt tunneldal, dannet af smeltevand fra
sidste istid. Samkørsel fra Holstebro banegård Kl.
9.30.Kontakt turleder min. 3 dage forinden.Længde: Ca.
14 km.Turleder: Bodil Nielsen, 26 96 95 33Mødested: Pplads Bremdal Roklub, Fjordvejen 10 C, 7600 Struer Kl.
10.00
Pris: 30.
Sted: Bremdal Strand, Fjordvejen 12, Struer.
Kulturhistorisk vandring ved Herregården Nørre
Vosborg.
Søn. 26. maj 2019 kl. 11-17.30
Kulturhistorisk vandring ved Herregården Nørre Vosborg.
Storås indløb i Naturpark Nissum Fjord. Tag med på en
endagstur enten den 26. maj, 29. juni eller 18. august
2019. Kl.11.00-17.30. Guide: Gert Hingeberg. Pris: Kr.
295,- pr. person. Program: Turen starter ved
Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle i Per Kirkebys Hus
for Sten og Stjerner, i Teglværksmuseet og i Den Gamle
Brugs med guide. Herefter nyder vi en frokost og bliver
introduceret vandreprogrammet. Vi vandrer mod vest
langs Storå. Undervejs fortæller guiden om livet og
naturen langs åen. Vi går over den nye bro, hvor vi
kommer til det nye vådområde Felsted Kog. På vej tilbage
til Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle passerer vi
Herregården Nørre Vosborg, som vi også skal høre om. Her
holder et kaffehvil. Inden Skærum Mølle passerer vi Den
hemmelige kirkegård og den historiske skov. Ved vejs
ende, vil der være én sandwich og én øl/vand og
yderligere et par historier. Praktisk info: Husk vandresko
eller støvler og tøj efter vejret
Sted: Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle, Skærum
Møllevej 4, Vemb.
Fodring - giv en hånd med.
Man. 27. maj 2019 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. 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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Sælsafari.
Man. 27. maj 2019 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
og oplev den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden! Vores erfarne guide sejler gennem
labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og tager
dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter af
sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr den store gråsæl! Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude,
og han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden.
Sæler er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at
se hvem det er, der kigger på dem. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Praktiske information.
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. 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
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold
øje med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi
lægger ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt.
Turen kan aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje
med turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
Sælsafari i båd.
Man. 27. maj 2019 kl. 14
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
og oplev den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden! Vores erfarne guide sejler gennem
labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og tager
dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter af
sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr den store gråsæl! Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude,
og han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden.
Sæler er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at
se hvem det er, der kigger på dem. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Se flere afgangstider
på www.jyllandsakvariet.dk. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land.
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 dog-lounge. Pris: 195 kr. pr.
person uanset alder. Lån af svømmevest, er med i
prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en tur. OBS. Der

arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje med
turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr..
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Cykeltur til Søby.
Man. 27. maj 2019 kl. 18
Vi cykler til Søby, hvor vi spiser vores medbragte mad og
drikke. Der cykles i rolig tempo, som afpasses af
deltagerne selv. Hjemad kører vi forbi Den hvide by.
Turen er på 30 km. Fornuftigt påklædning.
Gratis.
Sted: P-pladsen ved Sdr. Anlæg Herning, Vejlevej,
Herning.
Sælsafari i båd.
Tir. 28. maj 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden og
oplev den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden!
Vores erfarne guide sejler gennem labyrinten af sejlrender
mellem sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne.
På turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr den
store gråsæl! Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige dyreliv i
Limfjorden, og på vejen hjem kan han også finde på at
fortælle lidt om det barske fiskerliv ved Vesterhavet. Se
flere afgangstider på www.jyllandsakvariet.dk. Varighed:
Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj
anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det er
på land. 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 dog-lounge. Pris: 195 kr. pr.
person uanset alder. Lån af svømmevest, er med i prisen.
Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til JyllandsAkvariet,
ved samtidig køb af en tur. OBS. Der arrangeres ekstrature
efter behov. Hold øje med turkalenderen på
www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger ekstrature ind,
efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan aflyses ved for
hård vind. Hold venligst øje med turkalenderen på vores
webside, om turen kan gennemføres
Pris: 195 kr..
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Guidet naturvandring ved Hostrup Hovedgaard.
Tir. 28. maj 2019 kl. 18.30
Mødested: Hostrup Hovedgård, Hostrupvej 40 7860
Spøttrup. Guide: Steen Reinholdt og Anders Ahrenfeldt. Vi
går en 7-8 km lang tur ud over strandengene, hvor vi skal
se og høre om dan danske orkide plettet gøgeurt og den
kødædende vibefedt,. og hvad vi ellers må finde. Derefter
går turen langs stranden ved fjorden, hvor vi finder både
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skaller, fossiler og minder fra fordums teglværker. Vi
går videre over engene ad stier og små broer, hvor vi
kan være heldige at se musvåge, tårnfalk, rørhøg og
måske fiske- og havørn. Og måske ser vi odderen - eller
i hvert fald dens stier. Vi slutter oppe ved Hostrup
Hovedgård, hvor vi kan købe kaffe og kage til billige
penge. En fantastisk tur i et naturskønt område. Ikke for
gangbesværede
Sted: Hostrup Hovedgård, Hostrupvej 42, Spøttrup.
Guidet naturvandring ved Hostrup.
Tir. 28. maj 2019 kl. 18.30-20.30
Naturvandring ved Hostrup med fortællinger om natur,
historie, landskab og fossiler. Vi går en 7-8 km lang tur
ud over strandengene, hvor vi skal se og høre om den
danske orkide plettet gøgeurt, og den kødædende
vibefedt, og hvad vi ellers må finde. Herefter går turen
langs stranden ved fjorden, hvor vi finder både skaller,
fossiler og minder fra fordums teglværker. Vi går videre
over engene ad stier og små broer, hvor vi kan være
heldige at se musvåge, tårnfalk, rørhøg og måske fiskeog havørn. Og måske ser vi odderen - eller i hvert fald
dens stier. Vi slutter oppe ved Hostrup Hovedgård, hvor
man kan købe kaffe og kage til billige penge. En
fantastisk tur i et naturskønt område. Ikke for
gangbesværede. Guider på turen: Steen Reinholt og
Anders Ahrenfelt. Arrangør: Spøttrup Turistforening mfl.
Læs mere på:
https://www.facebook.com/naturparkflyndersoe/:
https://www.facebook.com/naturparkflyndersoe/
Gratis.
Sted: Hostrup Hovedgård, Hostrupvej 42, Spøttrup.
Motionstur.
Tir. 28. maj 2019 kl. 19
Knudmosevandring. Aften tur med flere forskellige
distancer. 5 km. 10km. og 15km. Kom og gå en fin tur i
området omkring Knudmosen.
Pris: 20 kr..
Sted: Åmoseskolen, Valdemarsvej, Herning.
Natursafari med traktorbus.
Ons. 29. maj 2019 kl. 13
Tag med traktorbussen på en fantastisk natursafari. Vi
kører ud midt i Limfjorden på den 2,4 km lange
dæmning ved Rønlandmøllerne, hvor kun traktorbussen
har adgang. Guiden fortæller om livet under
vandoverfladen, møllerne og den unikke natur. 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. Varighed: Ca. 1 time
30 min. Påklædning: Tøj efter vejret. Selvom
traktorbussen er overdækket, kan det stadig være
koldt. Det anbefales derfor at have vind- og vandtæt tøj
på under turen. Hav gerne gummistøvler på, så kan du
komme helt med ud i vandet. Mødested:
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn.
Pris: Voksen 95 kr. / barn 85 kr. Børn 0-2 år - gratis.

Prisen er inklusiv en forfriskning undervejs. Kombibillet:
Få 10 % rabat på entré til Jyllandsakvariet ved samtidig
køb af en tur. Bemærk. I tilfælde af for høj vandstand kan
turen blive aflyst. Er turen booket, vil man få besked om
aflysning; enten via sms, e-mail eller pr. telefon. Vi
opdaterer dagligt turkalenderen og opretter ofte nye ture
Pris: 95 kr./voksen, 85 kr./barn.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Nattergale tur i Skive Ådal.
Ons. 29. maj 2019 kl. 19-22
Vandretur i Skive Ådal med fugleliv og nattergalesang som
tema. I Skive er vi så heldige, at vi har et helt fantastisk
bynært naturområde - nemlig Skive Ådal. Vi vil denne
aften gå rundt i området og lytte til fuglenes sange, samt
få gode huskeregler til, hvordan vi kan lære de forskellige
fuglesanges særpræg. Nattergalens smukke sang satser vi
på at høre flere steder i ådalen. Tag gerne fuglebog,
kikkert samt forfriskning med. Vi mødes ved Vor Frue
Kirke i Skive. Arrangør: Dansk Ornitologisk Forening i
Nordvestjylland i samarbejde med Dansk
Naturfredningsforening i Skive-Salling. Turledere: Verner
V. Hansen tlf.: 2421 9979 og. Anni Oppelstrup, tlf. 28 93
10 72
Gratis.
Sted: Vor Frue Kirke, Frederiksdal Allé 1 B, Skive.
Sælsafari.
Tor. 30. maj 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden og
oplev den unikke natur ved udmundingen af Limfjorden!
Vores erfarne guide sejler gennem labyrinten af sejlrender
mellem sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne.
På turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr den
store gråsæl! Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige dyreliv i
Limfjorden, og på vejen hjem kan han også finde på at
fortælle lidt om det barske fiskerliv ved Vesterhavet.
Praktiske information. Varighed: Ca. 1 time. Påklædning:
Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere
ude på vandet, end det er på land. 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
dog-lounge. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder. Lån af
svømmevest, er med i prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat
på entréen til JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en
tur. OBS. Der arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje
med turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr.
Sted: Sælsafari, Havnegade 5C, Thyborøn.
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Sælsafari i båd.
Tor. 30. maj 2019 kl. 11.30 & 13
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
og oplev den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden! Vores erfarne guide sejler gennem
labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og tager
dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter af
sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr den store gråsæl! Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude,
og han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden.
Sæler er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at
se hvem det er, der kigger på dem. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Se flere afgangstider
på www.jyllandsakvariet.dk. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land.
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 dog-lounge. Pris: 195 kr. pr.
person uanset alder. Lån af svømmevest, er med i
prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en tur. OBS. Der
arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje med
turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen
kan aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr..
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 30. maj 2019 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.

Guidet tur i gennemsigtig kajak.
Fre. 31. maj 2019 kl. 10
Vil du gerne ro kajak på Limfjorden? Prøv en helt
gennemsigtig kajak, der er stabil som en kano og let at
styre på en guidede tur. Der findes kun ganske få steder i
Europa, hvor man kan ro i glaskajak, så I er sikret en helt
speciel outdooroplevelse ved Skive, når I tager med os i
VisionKayak på tur i glaskajakker. Vi har tre forskellige
ture - se dem herunder og book den helt rigtige tur for
dig, din familie, dine veninder eller nogle helt andre!
Formiddagstur. Det er den perfekte oplevelse for særligt
børnefamilier, fordi vi er hjemme på Marienlyst Strand i
Skive igen, inden børnene (og vi andre) bliver sultne, men
turene er også perfekt til jer, der gerne vil have noget ud
af dagen og har mange planer på programmet - eller bare
gerne vil bruge eftermiddagen med fødderne oppe. På
denne tur får I også bedst mulighed for at se verdenen
under fjordens overflade, fordi der er lys nok, til vi kan se
ned i vandet. Solnedgangstur. Forestil dig hvordan det er
at glid over Limfjordens helt blanke vand, der reflekterer
de varme orange og gule farver mod vest, der langsomt
erstattes af kølige, klare turkise og dybblå toner mod øst.
Det er virkelig en oplevelse helt ud over det sædvanlige,
der er særligt ideel for par, venner og veninder, der vil
have en helt mindeværdig, eventyrlig outdooroplevelse i
hinandens selskab og familier med større børn, der ikke
har noget imod at det bliver lidt sent. Tidspunktet
varierer efter solopgangen, så tjek hver event.
Fuldmånetur. Glid over Limfjordens klare vand i
glaskajakker og oplev, hvordan fuldmånen roligt spejler
sig i fjorden og lyser alt op. Det er virkelig en
outdooroplevelse helt ud over det sædvanlige, der er
særligt ideel for par, venner og veninder, der vil have en
helt mindeværdig, eventyrlig oplevelse i hinandens
selskab og familier med større børn, der ikke har noget
imod at det bliver lidt sent. Tidspunktet varierer efter
måneopgangen, så tjek hver event
Sted: Marienlyst Strand, Marienlyst Strand, Skive.
Forårsvandreoplevelse i Husby Klitplantage den 31. maj
2019.
Fre. 31. maj 2019 kl. 10-14
Gør Kristi Himmelfartsferien endnu bedre med en guidet
vandreoplevelse på vestkystens første certificerede
vandrerute. Nyd fantastiske naturoplevelser, mærk vinden
i håret og få stærke naturfortællinger fra passioneret
naturguide, når du melder dig til en tur i Husby
Klitplantage! Fredag i Kristi Himmelfartsferien inviteres du
til at deltage i en fantastisk guidet vandretur med tid til
de store naturoplevelser, gode snakke og fordybelse. Der
vil være rig mulighed for at opleve naturen, da du gennem
turen vil opleve himlen, havet, klitterne, heden og
skoven. Du vil mærke sanserne blive stimuleret, når du
møder naturens skønne lyde, dufte og smukke farver. Vi
vandrer i et meget varieret terræn, hvor du kommer helt
tæt på vandet, når du bliver udfordret i klitterne langs
den smukke barske vestkyst, mærker stilheden på heden
og møder forårets farver og hører fuglene kvidre, når du
bevæger dig gennem Husby Klitplantage. Frokosten
indtager vi undervejs i den hyggelige Fjand Gårdbutik,
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Naturoplevelser
hvor ganen vil blive forfrisket med en lækker frokost og
øjet fornøjet af herlige delikatesser og skøn brugskunst.
Du får: Røde kinder. Vind i håret. Passionerede
fortællinger fra Jens Hedevang, Hedevang Outdoor. Ca.
11 km vandring på Vestkystens 1. certificerede
vandrerute i klitter. Lækker frokost på Fjand Gårdbutik.
Tid: Fredag den 31. maj klokken 10:00 ca. 14:00. Start:
Helmklink Havn, Hagevej 190, 6990 Ulfborg. Pris: Kr.
245,-. *Turen bliver kun gennemført ved minimum 13
deltagere
Sted: Helmklink Havn, Hagevej 205, Ulfborg.
Sælsafari i båd.
Fre. 31. maj 2019 kl. 11.30
Tag med på sælsafari i båd, som har glasruder i bunden
og oplev den unikke natur ved udmundingen af
Limfjorden! Vores erfarne guide sejler gennem
labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og tager
dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter af
sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr den store gråsæl! Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude,
og han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden.
Sæler er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at
se hvem det er, der kigger på dem. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Se flere afgangstider
på www.jyllandsakvariet.dk. Varighed: Ca. 1 time.
Påklædning: Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk
det er køligere ude på vandet, end det er på land.
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 dog-lounge. Pris: 195 kr. pr.
person uanset alder. Lån af svømmevest, er med i
prisen. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
JyllandsAkvariet, ved samtidig køb af en tur. OBS. Der
arrangeres ekstrature efter behov. Hold øje med
turkalenderen på www.jyllandsakvariet.dk, vi lægger
ekstrature ind, efterhånden som de bliver fyldt. Turen
kan aflyses ved for hård vind. Hold venligst øje med
turkalenderen på vores webside, om turen kan
gennemføres
Pris: 195 kr..
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 31. maj 2019 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. 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.

Guidet tur i gennemsigtig kajak.
Lør. 1. jun. 2019 kl. 20.45
Vil du gerne ro kajak på Limfjorden? Prøv en helt
gennemsigtig kajak, der er stabil som en kano og let at
styre på en guidede tur. Der findes kun ganske få steder i
Europa, hvor man kan ro i glaskajak, så I er sikret en helt
speciel outdooroplevelse ved Skive, når I tager med os i
VisionKayak på tur i glaskajakker. Vi har tre forskellige
ture - se dem herunder og book den helt rigtige tur for
dig, din familie, dine veninder eller nogle helt andre!
Formiddagstur. Det er den perfekte oplevelse for særligt
børnefamilier, fordi vi er hjemme på Marienlyst Strand i
Skive igen, inden børnene (og vi andre) bliver sultne, men
turene er også perfekt til jer, der gerne vil have noget ud
af dagen og har mange planer på programmet - eller bare
gerne vil bruge eftermiddagen med fødderne oppe. På
denne tur får I også bedst mulighed for at se verdenen
under fjordens overflade, fordi der er lys nok, til vi kan se
ned i vandet. Solnedgangstur. Forestil dig hvordan det er
at glid over Limfjordens helt blanke vand, der reflekterer
de varme orange og gule farver mod vest, der langsomt
erstattes af kølige, klare turkise og dybblå toner mod øst.
Det er virkelig en oplevelse helt ud over det sædvanlige,
der er særligt ideel for par, venner og veninder, der vil
have en helt mindeværdig, eventyrlig outdooroplevelse i
hinandens selskab og familier med større børn, der ikke
har noget imod at det bliver lidt sent. Tidspunktet
varierer efter solopgangen, så tjek hver event.
Fuldmånetur. Glid over Limfjordens klare vand i
glaskajakker og oplev, hvordan fuldmånen roligt spejler
sig i fjorden og lyser alt op. Det er virkelig en
outdooroplevelse helt ud over det sædvanlige, der er
særligt ideel for par, venner og veninder, der vil have en
helt mindeværdig, eventyrlig oplevelse i hinandens
selskab og familier med større børn, der ikke har noget
imod at det bliver lidt sent. Tidspunktet varierer efter
måneopgangen, så tjek hver event
Sted: Marienlyst Strand, Marienlyst Strand, Skive.
Åben have i Fru Pedersens have.
Lør. 1. og søn. 2. jun. 2019 kl. 13-17
2 tdl. stor landbohave i engelsk cottagegarden stil. En
livsnyderhave, men oplevelser for alle sanser. Haven
indeholder alt hvad havehjertet begærer, blomstrende
frodighed, vand, siddepladser, hyggekroge, dyr, legehuse,
skurvogne til B&B og køkkenhave.
Pris: 60 kr. Incl. kaffe/the og muffin. Børn under 2 år
gratis..
Sted: Fru Pedersens have, Skalstrupvej 36, Vemb.
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