- 6 dejlige dage med tradition, fornyelse og ½-pension plus 2 frokoster….
På mange opfordringer arrangerer jeg nu den- DELTAGERPRIS: Kr. 4195,ne sensommertur til dejlige Thy i det nordvestlige hjørne af Danmark.
Deltagerprisen inkluderer:
Transport Esbjerg / Kolding / - Thisted samt
Jeg har valgt at kalde rejsen for ”Smag på
Thy” - med undertitlen ”tradition og fornyel- de i programmet nævnte udflugter (ekskl. entreer og smagninger) i 4-stjernet turistbus med
se”.
toilet, køkken mv. og er baseret på indkvarteDer er en del af de store, professionelle rejse- ring i delt dobbeltværelse på Hotel Limfjorden
arrangører der laver gode ture til Thy, og jeg
i Thisted (se bagsiden) fra tirsdag til søndag
ser ingen grund til blot at kopiere deres rejser (5 nætter), samt ½-pension (morgenmad og
og indhold.
aftensmad) fra tirsdag aften til søndag morJeg vælger derfor at bruge nogle af de positi- gen, samt 2 frokoster: 1 madkurvs frokost i
ve erfaringer jeg fik med fra ”Smag på Fyn”Fyrmesterens hus og 1 Nationalpark frokost
rejsen i 2017 og ”Smag på Bornholm” i 2018. på Stenbjerg Kro (ekskl. drikkevarer).
Derfor vil du også på denne rejse kunne opleMulighed for tilkøb:
ve en del af de store seværdigheder i Thy,
Tillæg for enkeltværelse: kr.: 1550,men derudover får du mulighed for at smage
- se bagsiden for omtale af hotellet.
på en stor del af de produkter Thy-området
efterhånden også er kendt for.
Kig programmet igennem - der er plads til
forbedringer, - måske nogle af dine ideer kan
komme ind i programmet. Se side 4 og 5.
Det skulle glæde mig om du har lyst til at tage
med. Du skal ikke selv køre…!

Program:

Jeg har bestræbt mig på at skabe et alsidigt
og varieret program (side 4-5) for rejsen, men
har du gode ideer til turen, hører jeg gerne fra
dig.
Endeligt deltagerhæfte med information og
ideer til opholdet i Thy uddeles i bussen.

TILMELDING:
Send en mail til leifbuster@gmail.com med
følgende oplysninger:
Dit navn / jeres navne
Din / jeres adresse.
Dit / jeres telefonnummer
Din / jeres mailadresse.
Værelsestype (Dobbelt / twin / enkelt)
Påstigningssted (Esbjerg / Kolding / andet
sted langs E20)
Evt. tilkøb af enk.vær.
Andre oplevelser: Skriv lidt om hvad du kunne tænke dig at opleve, så jeg kan forsøge at
få det med i det endelige program.
Det er plads til at rokere lidt i det program du
ser på side 4-5.
Se gult felt på næste side.

Skriv lidt om hvad du har lyst til at smage
på / opleve i Thy:
I samarbejde med lokale eksperter tilrettelægges udflugter og besøg ud fra deltagernes
ønsker. Skriv gerne dine interesser desangående på tilmeldingen.
Udover det, som allerede er nævnt i programmet, kan det f.eks. være:
Andre bryggerier som f.eks. 3 Crates Brewing
og / eller Ølleriet Håndgjow, vinfremstilling,
forsvarsstillinger fra 2. verdenskrig, Oceanarium i Hirtshals, Nordsømuseet, is fremstilling,
lokal whisky produktion, eller andre dele af
den smukke natur, end det, der allerede er
omtalt i programmet på side 4-5.

Teknisk arrangør:
På denne rejse kører vi i 4-stjernet turistbus
fra Brørup Turistbusser med erfaren chauffør,
køkken, køleskab og toilet.
Brørup Turistbusser er også teknisk arrangør
på denne rejse.
Medlem af rejsegarantifonden nr.:836

Tilmelding
til turen foregår efter ”først-til-mølle” princippet, og foreløbig bekræftelse på deltagelse
samt bookingnummer sendes til din mailadresse. og dette bookingnummer skal du
anvende til indbetalinger.
Derefter skal du inden 5 bankdage indbetale
depositum kr. 500,- i Sydbank på konto:
Busters Rejser 7701 - 1258001.

Guide til oplevelser

Du kan finde oplevelser, aktiviteter og ruter i
app’en ”NATIONALPARK THY”.
Tilmelding er først gældende, når depositum Brug app’en som guide til oplevelser eller som
er modtaget og du har fået tilsendt en endelig vejviser ad spændende ruter gennem skov og
klit.
bekræftelse på deltagelse.

Restbeløbet betales senest 1. juli 2019.
Leif Buster Hansen
Ved Skoven 29
6700 Esbjerg.
Mail: leifbuster@gmail.com
Rejsen arrangeres i samarbejde med
Danske Ølentusiasters lokalafdeling i
Esbjerg, hvor jeg selv er medlem, men er i øvrigt
en ”non-profit”-tur, hvilket betyder, at jeg ikke har
fortjeneste på turen. Det forventes derfor også, at
deltagerne hjælper med til at få arrangementet til
”at klappe”.

Og vil du vide mere er du velkommen til at
skrive eller ringe til mig.

Yderligere oplysninger:
Leif Buster Hansen
Tlf.: 75 14 55 20 / 51 49 44 87.

App’en indeholder kort med mulighed for at
vælge forskellige lag, som blandt andet viser
interessepunkter og ruter til fods, på cykel og
til hest.
Hent app’en på din smartphone i Google Play
eller i App Store.
App’en fungerer uden Internet, når først du
har hentet indholdet ned på telefonen.
App’en findes på dansk, engelsk og tysk.

Tirsdag den 3. september 2019:
07.00: Afgang fra Museumspladsen i Esbjerg.
08.00: Mulighed for opsamling på Kolding
Rutebilstation.
Vi kører nu først mod Nykøbing Mors, hvor vi
holder frokostpause ved havnen.
Efter frokost er der tid til at nyde området inden vi kører til Hotel Limfjorden i Thisted, hvor
der er indkvartering fra kl. 15.00.
Der er aftensmad på hotellet.

Onsdag den 4. september 2019:
07.00-9,30: Stor morgenbuffet i hotellets restaurant.
9.00: Mulighed for at tage med vores guide
Egon Jessen Nielsen på en fantastisk oplevelses tur i Nationalpark Thy, hvor vi får indblik i
historien, plante- og dyreliv, sandflugten, kulturhistorien mv., så vi også er godt klædt på til
de følgende dages oplevelser.
Vi besøger bl.a. Stenbjerg Landingsplads
(se baggrundsfoto på forsiden), Lodbjerg Fyr
og Klithede, vi spiser en lækker frokost (inkl.)
i Fyrmesterens hus - eller i haven, hvis vejret
tillader det. Vi besøger Flade Sø og Ørum
Sø, Vestervig Kirke og den nærliggende rest
af en jernalderlandsby.
Vi er tilbage på hotellet i Thisted kl. ca. 15.00.
Du kan køre med til hotellet eller blive sat af
ved rutebilstationen i Thisted, og nyde byen
og selv finde hjem til hotellet (til fods eller i
bus).
Aftensmad på hotellet.

svampe) samt Thorup Strand (Gutterne på
Kutterne).
Vi er tilbage på Hotel Limfjorden i Thisted
sidst på eftermiddagen. Aftensmad på hotellet

Lørdag den 7. september 2019:
07.00-9,30: Stor morgenbuffet i hotellets restaurant.
Kl. 10.00 kører vi fra hotellet til centrum.
Oplev Thisted, med bl.a. chokoladefabrikation, shopping og hygge. Der er også mulighed
for at deltage i Øllets dag.

Danske Ølentusiaster arrangerer Øllets dag
på Thisted Bryghus fra 11.00 til 17.00.

Torsdag den 5. september 2019:
07.00-9,30: Stor morgenbuffet i hotellets restaurant.
I dag Vorupør, Klitmøller (Cold Hawaii)
samt Stenbjerg Kro (frokost). Frokosten er
inkluderet i rejsens pris. Drikkevarer for egen
regning.
Vi er tilbage på Hotel Limfjorden i Thisted midt Fra Øllets Dag i Thisted 2017
på eftermiddagen. Aftensmad på hotellet
Du kan selv finde tilbage til hotellet, og ellers
Fredag den 6. september 2019:
kører vores egen bus retur fra stationen kl.
07.00-9,00: Stor morgenbuffet i hotellets re17.00.
staurant.
Aftensmad på hotellet.
I dag Hanstholm, Hanstholm Vildtreservat,
Tved Klitplantage (mulighed for at finde
Programmet fortsættes på næste side

Søndag den 8. september 2019:
07.00-9,00: Stor morgenbuffet i hotellets restaurant. Tjek ud af værelset/hotellet.
Herefter kører vi retur ad næsten samme rute
som på udrejsen, med et kort frokoststop undervejs, og forventer at være i
Kolding kl. ca. kl. 14.00 og i
Esbjerg kl. ca. 15.00.

Ret til forbedringer forbeholdes.
Der bliver også afsat tid til at smage på nogle
af øens produkter. I samarbejde med lokale
eksperter tilrettelægges udflugter og besøg ud
fra deltagernes ønsker (se gult felt side 3).
Husk derfor at skrive på din tilmelding hvad
der interesserer dig. Selve tilmeldingen til disse ”smage-arrangementer” sker via nyhedsbrevene, når vi kommer tættere på ferien.

På denne rejse kommer vi til at stifte nærmere
bekendtskab med

Nationalpark Thy
som er skabt af havet, vinden, sandet og saltet.
På rejsens første hele dag i Thy tager guide
Egon Jessen Nielsen os med på en guidet tur
gennem primært den sydlige del af nationalparken (se programmet for onsdag).
Her i det nordvestlige Danmark findes et enestående og vildt naturområde, som vi i fællesskab skal værne om og udvikle. En sammenhængende klitnatur giver gode levevilkår for
eksempelvis krondyr, trane, mark-firben, ensian-blåfugl, klokkelyng og rensdyrlav. Nationalpark Thy er også påvirket af mennesket og
rummer en unik kulturarv. Mennesket har her i
særlig grad levet med og af naturen på dens
nåde og betingelser – men også kæmpet
imod den. Den arv, vi forvalter, vil vi gerne
dele med andre, og vi vil pirre til nysgerrighed
og læring. Nationalpark Thys særlige naturog kulturarv er en ressource – en evig kilde,

Fugleliv ved Flade Sø og Ørum Sø

som man nok må nyde dråberne af, men ikke
udtørre.
I Nationalpark Thy kan man, som få andre
steder i Danmark, opleve naturens storslåethed, stilhed og mørke.

Lodbjerg Klithede. Klitterne langs Vesterhavet er en helt
særlig naturtype, som tiltrækker danskere fra hele landet,
og som også er en magnet på feriegæster fra det øvrige
Europa. Få steder på kloden kan man opleve den slags
natur.

Klitmøller, også kaldet Cold Hawaii. er et af Europas bedste surfspots - og surfernes paradis… Cold Hawaii er en
betegnelse for 31 registrerede surf spots, der alle ligger på
Vestkysten i Thy - fra Agger Tange i syd til lidt nord for
Hanstholm. Cold Hawaii er et smukt og specielt sted at besøge - på alle årstider. Uanset om surfing er din hobby, dit
liv, eller ingen af delene - så er der altid noget at lave her.

Thorup
Strand

Vestervig Kirke. Nordens største landsbykirke, oprindelig
klosterkirke. Til kirken knytter sig sagnet om Liden Kirsten
og Prins Buris, en ulykkelig kærlighedshistorie.
Lodbjerg Fyr. En kold efterårsdag den 28. november i
1884 blev Lodbjerg Fyr tændt for allerførste gang. Hvidt
og klart lyste fyret 48 meter over havets overflade. Lige
siden har det 35 meter høje fyr, midt i det smukke hedeog plantagelandskab, tiltrukket lokale og turister i tusindvis. Fyret er bygget af granitblokke fra Bohus i Sverige.

Nyd 6 DEJLIGE DAGE i naturskønne omgivelser på Hotel Limfjorden.
Hotellets nye terrasseområde med udeservering indbyder til en stille stund med udsigt over
det blanke vand, en god frokost eller et koldt
glas øl.
For vandhundene kan hotellets swimmingpool
nydes med en efterfølgende tur i sauna.
På hotellets værelser er der gratis Wi-Fi, fjernsyn og mulighed for udsigt til Limfjorden
6 dejlige dage med 5 overnatninger i delt
dobbeltværelse på
Hotel Limfjorden i Thisted med ½ pension
(stor morgenbuffet hver- dage 7.00-10.00,
lør.-søn.: 8.00-10.00 samt aftensmad.
Værelserne:
Deltagerprisen er baseret på indkvartering i
delt dobbeltværelse med dobbeltseng, toilet/
bad, fladskærms-tv, gratis trådløst internet,
skrivebord, lænestol og kuffertbænk.
På standard dobbeltværelserne er der mulighed for udsigt over Limfjorden.

Hotel Limfjorden, Simons Bakke 39, 7700 Thisted, Tlf.: 97 92 40 11
Der er ca. ½ times gang (2,6 km.) fra hotellet til Centrum (stationen).
Der er gode busforbindelser mellem centrum og hotellet.

