
 

   Grindsted Lokalafdeling                                                           TURE & UDFLUGTER 

 

Turarrangør (medlem af Rejsegarantifonden – Reg.nr.: 2501): 
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3-dages-tur til Thy og Mors                                                         10. - 12. august 2020 
 

 
Kl. 7:00 afgang fra Lidl, Grindsted 
 
Vi kører til Bovbjerg fyr, hvor vi nyder formiddagskaffen ved bus-
sen. Turen forsætter til Thyborøn, hvor vi besøger Sea War Muse-
um Jutland. Vi kører ud til Mindeparken for Jyllandslaget. Her vil 
vi nyde vores medbragte madpakke, inden vi tager færgen til Agger 
og fortsætter op til den lille Lodbjerg kirke. Herefter fortsætter vi 
gennem Naturpark Thy og kommer forbi Stenbjerg Strand, hvor 
bådene stadig bliver trukket op på land. Herefter kører vi til vores 
hotel i Hanstholm. 
Dag 2: 
Vi kører til Klitmøller og videre til Østerild, hvor de store testvind-
møller står. Vi kører forbi resterne af Frøstrup lejen (Thy-lejren) og 
til Thorup strand (kendt fra gutterne fra kutterne) og Slette Strand, 
hvor vi nyder vores madpakker. Vi besøger Foreningen Han Herred 
Havbåde - et bådebyggeri og kystkulturcenter, der fungerer som ak-
tivitetscenter omkring stort set alt i forbindelse med sejlads med 
havbåde. Vi fortsætter til Fosdalen, hvor der bliver mulighed for en 
lille gåtur. 
Dag 3: 
Vi besøger Bunkermuseet, med en guidet rundtur og en køretur 
med det lille tog. 10. Batteri er Danmarks eneste udgravede kom-
plette tyske forsvarsanlæg fra 2. verdenskrig. 
Turen fortsætter til Mors, hvor vores lokale guide leder os rundt i det 
flotte kuperede landskab. Vi ser Hanklit, der ligger ud til Thisted 
Bredning, 7 kilometer øst for Vildsund på den nordlige del Mors. 
Den er Danmarks største molerklint og indeholder skiftende lag af 
vulkansk aske, der ses som mørke striber i den lysere moler. Vi kø- 
rer gemmen en af de højest beliggende byer på Mors, hvis navn er 
Flade.   
 
På hjemturen kører vi til Cafeteria Midtvejs ved Karup, hvor vi vil 
nyde vores aftensmad.  
 
Pris: Kr. 2895,- 
Tillæg for enkeltværelse:  Kr. 600,-  
Prisen dækker: Kørsel, færger, entre, guider, 2 overnatninger på ho-
tel og forplejning fra kaffe og rundstykke første dag til aftensmad sid-
ste dag. Øvrige drikkevarer er ikke inkluderet i prisen. 
 
Bindende tilmelding og information om betaling m.v. til: 
Annie Ladegaard, tlf. 61720042 - e-mail: ladegaard@turbopost.dk - senest den 10. juni 2020 
 
Turhjælper: Annie Ladegaard                        Betaling opkræves af Ansager Turist                         Ret til ændringer forbeholdes 

 
Rejsedeltagere skal som udgangspunkt være selvhjulpne eller have en ledsager med. 

 
Husk: Sundhedskort samt rejse- og afbestillingsforsikring 
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