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GUIDET TUR I
NATIONALPARK THY

AKTIVITET

CA. MIDT MAJ

TIL MIDT AUGUST

Onsdag

9.30-14.30*
Her er alle tiders oplevelse for hele familien, og så foregår den
oven i købet i egen bil.

Pris: Voksne 220 kr. pr. pers.,
børn (7-13 år) 110 kr. pr. pers.
Familie i 1 personbil 500 kr.
(forældre og børn u/18 år)

Tilmelding: Gå i receptionen og få
udleveret folderen "Heldagsture i 
Nationalpark Thy". Turene finder som
regel sted på onsdage, tilmelding skal
ske senest 2 dage før dvs. om mandagen.
I folderen står, hvordan du tilmelder
dig og betaler.

Mødested: Nationalparkstuen,
Vorupør Skole, Vesterhavsgade 13, 
Vorupør,7700 Thisted.

Guide: Nationalpark Thy.

Bemærk: Turen varer omkring 5 timer.
Medbring madpakke, drikkelse, eventuelt
en kande kaffe samt praktisk vind- og
vandtæt tøj og fodtøj. 

PRAKTISK INFO

Vores lokalkendte guide kører med jer,
og undervejs på køreturen gennem national-
parken er der stop på en række interessante 
steder med kortere og længere traveture ind 
i naturen. Guiden udvælger stederne efter 
naturens gang, så I kommer til at opleve 
netop det, der er specielt på det pågældende 
tidspunkt. 

Det særlige ved disse guidede ture er, at I
også får en masse informationer om det land-
skab, I kører igennem, mens I kører, da guiden 
via jeres bilradio fortæller jer om det, I skal 
lægge mærke til undervejs.

Vælg mellem den nordlige eller den sydlige
tur - eller tag med på dem begge.

På dette kursus hører du om rav 
og hvor og hvornår, det er godt at 
gå på jagt efter "Nordens Guld". 

Du lærer også forskelle metoder 
til at finde ud af, om det, du har 
fundet, er et stykke rav eller en 
sten. Kurset er krydret med loka-
le fif og anekdoter fra stranden 
lige nedenfor campingpladsen. 

Selve kurset varer ½ - ¾ time i 
restauranten, hvorefter vi slutter 
af med en kort tur på stranden, 
der ligger ved et 55 mio. år gam-
melt forstenet koralrev.

Derfor er her meget rav og 
mange ravjægere.

LÆR-AT-FINDE-RAVAKTIVITET

UGE 27 - 31
Torsdag kl.

10.30 - ca. 12.00
Næsten alle, der går langs Vesterhavet, har prøvet at lede efter rav uden at 
finde noget, eller også er de kommet hjem med rigtig mange gule sten!

Aldersgruppe: Fra 10 år.
Mødested: Foran restauranten.
Tilmelding: I receptionen senest 
dagen før inden kl. 19.00.
Antal deltagere: Min. 6 pers.
Pris: 60 kr. pr. person, gæster 
udefra 100 kr. pr. person.
Guide: Hanstholm Camping.
Bemærk: Vi går uanset vejret (dog
ikke i torden), påklædning derefter.
Ingen garanti for ravfund men garanti
for læring.

PRAKTISK INFO



PINSEPATTEGRIS
med hele "svineriet"

SELVFORKÆLELSE
i egen vogn for to voksne
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PÅSKEFERIE

Fredag 12. april – mandag 22. april
Hele familien i egen vogn:
5 nætter - 600 kr. + strøm
10 nætter - 1.000 kr. + strøm

Påskepakkeopholdet
er incl. gratis
campingpas.

Forudbestilling senest
fredag 5. april. Lad vognen
stå gratis fra påske til bededagsferien, 
hvis du booker tilbededagene. 

BEDEDAGSFERIE

Torsdag 16. maj – søndag 19. maj
Hele familien i egen vogn:
3 nætter: 500 kr. + strøm

Forudbestilling senest torsdag 9. maj
Lad vognen stå gratis fra bededag-
ferien til kr. himmelfart, hvis du booker 
til kr. himmelfartsdagene.

KR. HIMMELFARTSFERIE

Onsdag 29. maj – søndag 2. juni
Hele familien i egen vogn:
4 nætter - 500 kr. + strøm

Forudbestilling senest torsdag 9. maj.
Lad vognen stå gratis fra kr. himmel-
fart til pinse, hvis du booker til pinse.

FREDAG 7. JUNI – MANDAG 10. JUNI
Pinselørdag 8. juni program:
Kl. 13.00 – 15.45: Thy Quizz m. 
gratis fadøl / sodavand,
hygge, leg og levende musik m.m.
Kl. 15.45: Vinderne af Thy Quizzen, 
børn og voksne, udtrækkes
Kl. 16.00: Pinseteltet åbner for salg 
af øl, sodavand m.m.
Kl. 18.00: Helstegt pinsepattegris
med kartofler, salater, dressinger
& flutes/smør
Kl. 20.30 – 24.00: Pinsebal

Person-prisen er inklusiv 3 x overnatning og strøm i egen campingvogn
+ deltagelse i lørdagens eftermiddagsarrangement, Thy quizzen, og lørdagens
aftenarrangement, helstegt pattegris med efterfølgende pinsebal.
Drikkevarer er ikke inkluderet og skal købes i teltet.

PRIS: Ved tilmelding senest lørdag 18. maj pr. person 450 kr., børn 2-11 år halv pris
PRIS: Ved tilmelding efter 18. maj pr. person 550 kr., børn 2-11 år halv pris

ÅRSTIDS

OPHOLD

3-dages ophold med lækker mad
– leveret direkte i jeres vogn.
Opholdet kan bestilles alle dage
i ugerne: 25 + 26

DAG 1:
Aften: Velkomstpizza, flaskeøl fra
lokalt bryghus, kaffe, the og småkager.
DAG 2:
Morgen: Friskbagte rundstykker, smør, 
marmelade, skiveost, smøreost, juice,
dram, kaffe/te. Her afleveres også 
frokosten, kyllingesandwich og flaskeøl
fra lokalt bryghus + eftermiddagskagen.
Aften: Hanstholm Campings ”Det Store Stjerneskud”, 
husets kølige hvidvin, kaffe/te og sødt.
DAG 3:
Morgen: Samme som dag 2 plus nutella, yoghurt, croissant og basse.

PRIS: To personer i egen vogn i 3 dage: 1.500 kr. / 750 kr. pr. person
Prisen er inklusiv overnatning og strøm i egen campingvogn, mad og drikkelse.
Menuen kan ikke udvides og/eller ændres, dog kan øl udskiftes til sodavand/vand.
Gælder kun ved forudbestilling senest 1 uge før ankomst i de gældende perioder.
Kan ikke kombineres med andre særlige ophold / særlige priser / VIC-kort m.m.

INCL. GRATIS

CAMPINGPAS



NATIONALPARK THY
WEEKEND

ALL-ROUND TUR LAV DIN EGEN URTESNAPS KRONHJORTE I BRUNST

PRISER
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SEPTEMBER
Fredag 6. – søndag 8. september

Guidet tur i nationalparken med fokus 
på kronhjortene og deres liv i Thy. 
Turen er lagt på det tidspunkt, hvor 
mulighederne for at høre og se brø-
lende kronhjortene i brunst er størst.

Velkommen til Nationalpark Thy Weekend, der er 
et tre dages ophold på Hanstholm Camping i egen 
campingvogn inklusiv strøm og en guidet tur i 
nationalparken. Den guidede tur finder sted om
lørdagen, hvor I kører i
jeres egen bil, mens
guiden via jeres
bilradio fortæller 
jer om det, I skal 
lægge mærke til 
undervejs.

BEDEDAGSFERIE
Fredag 17. – søndag 19. maj

Sammen med guiden kører I gennem
Nationalpark Thy, og undervejs er der 
stop på en række interessante steder 
med traveture ind i nationalparken.
Guiden vælger stederne efter naturens 
gang, så I kommer til at oplevet netop 
dét, der er specielt på det pågældende 
tidspunkt. 

Lad vognen stå gratis fra bededagene 
til kr. himmelfart, hvis du booker til
Kr. himmelfartsdagene.

KR. HIMMELFARTSFERIE
Fredag 31. maj – søndag 2. juni

I Nationalpark Thy samler vi årstidens
urter, porse, ramsløg og skovmærke. 
Guiden vejleder i indsamlingen og i, 
hvordan du fremstiller din egen snaps. 

Medbring hjemmefra:
Alkohol uden smagsstoffer
35% - 45% + syltetøjsglas med låg.

Lad vognen stå gratis fra
kr. himmelfart til pinse, hvis
du booker til pinsen.

2 personer i egen vogn: 795,- kr.
Prisen er inklusiv ophold, strøm og guidet tur i egen bil.

2 personer i lille hytte: 995,- kr.
Prisen er inklusiv ophold, strøm og guidet tur i egen bil.
Hytten er uden bad og toilet. Du kan få større hytte med
bad og toilet ved at betale differencen på hytteprisen.

Tilmelding:
Senest fredagen 14 dage  før det weekendophold du ønsker 
at deltage i. Antal deltagere: Minimum 10, maksimum 30.

HUSK

Madpakke, te/kaffe,

praktisk vind- og vandtæt

tøj/fodtøj, kamera.

Varighed 4-5 timer.

- med guidet tur…
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KØR-SELV-TURE

Vi har udarbejdet ruterne, så du kan
se flere forskellige ting på samme tur.
Ud over kørselsvejledningen og praktiske
oplysninger indeholder beskrivelserne 
fakta og i nogle tilfælde også lokale 
anekdoter og tips.

Med vores færdigpakkede kør-selv-ture
kommer du godt rundt i Thy og ser nogle
af områdets seværdigheder
- både kendte og mindre kendte.

PRAKTISK INFO

Pris: 40 kr. pr. rutebeskrivelse.
Gæster udefra: 60 kr. pr. beskrivelse.

Om vejrets betydning og at kende 
forskel på rav og gule sten. 

Nationalpark Thy, nord

Olsen Banden i Jylland

Nationalpark Thy, midt

Vindmølletestcenter Østerild

Fiskeauktionen i Hanstholm

Nationalpark Thy, syd Fiskerlejet Thorup Strand

Lær-at-finde-rav (Gå selv)

Sårup Klitplantage, Tved Kirke, Isbjer-
get og badepladsen ved Nors Sø.

Thagaards Plantage, Bøgsted Rende, 
Vandet Sø, Vorupør Landingsplads.

Stenbjerg Landingsplads, Lodbjerg Fyr, 
De sorte huse i Agger og Agger Tange.

Thy Lejren, Kirsten Kjærs Museum, 
Tømmerby Vikingegravplads.

Fiskerlejet Lild Strand, fuglefjeldet 
Bulbjerg, fuglereservatet Vejlerne.

Besøg optagestederne i bl.a.
Hanstholm, Vigsø, Hjardemål.

Tips og tricks om fisk, salgs- og købs-
teknikker samt adfærdsregler.


