
Fur 

Onsdag, den 12. juni  

Turen går til Limfjordsøen Fur med de stejle skrænter af moler.  På vejen serveres kaffe og 

rundstykker. Og på Fur venter en 2 retters menu inden den lokale guide viser rundt på øen. In-

den vi forlader Fur er der eftermiddagskaffe med lagkage. 

Opsamling: 

7.15 Skagen Station   8.00 Hirtshals station  

7.35 Ålbæk Gl Kro   8.20 Hjørring Banegård   

8.00 Frederikshavn, Lidl Hjørringvej  8.40 Brønderslev, Q8    

8.15 Frederikshavn rutebilstation   

8.30 Sæby, Circle K 

9.00 Nørresundby/Bouet, Kvickly 

9.15 Aalborg Rutebilstation, perron 10 

 

Inkluderet i prisen er: Kaffe, rundstykker, 2 retters menu, og eftermiddagskaffe. 

Drikkevarer til frokosten er for egen regning 

    Aarø 

Torsdag, den 4. juli 

Vi sætter kursen mod Aarø med rundstykker i bussen. Efter 

en kort sejltur er den lokale guide klar til at tage imod os. Frokosten med lokale, specialiteter 

venter, inden vi tager turen rundt på øen med besøg på bl.a. øens vingård og Julekirken. Turen 

slutter med kaffe og lagkage og mulighed for at handle i gårdbutikken på Brummers Gård. På 

hjemvejen spiser vi aftensmad ved Skanderborg Sø. 

 

 

 

 

Endelave 

Onsdag, den 24. juli  

Oplev den smukke ø i Kattegat. På vejen mod Endelave serveres  kaffe og rundstykker i 
bussen. Efter den smukke sejltur fra Snaptun i Horsens Fjord, mødes vi af guiden til en traktortur rundt 
på øen, hvor vi ser og hører om de forskellige seværdigheder og oplever den smukke natur, måske er vi 
heldige at møde de vilde kaniner. Inden vi igen sejler retur venter en lækker frokost. På hjemvejen spiser 
vi aftensmad ved Skanderborg Sø.  

 

Opsamling: 

05.50 Skagen Station  06.30 Hirtshals Station 

06.10 Ålbæk Gl. Kro   06.50 Hjørring station 

06.35 Frederikshavn, Lidl Hjørringvej 7.15 Brønderslev, Q8 

06.50 Frederikshavn Rutebilstation 7.35 Nørresundby, Kvickly Bouet 

07.05 Sæby, Circle K  7.50 Aalborg Busterminal, perron 10 

Inkluderet i prisen er: kaffe, rundstykker, frokost med 1 øl/vand, guidet tur, kaffe 

og lagkage, aftenbuffet med kaffe og æblekage. 

Opsamling: 

05.50 Skagen Station  06.30 Hirtshals Station 

06.10 Ålbæk Gl. Kro   06.50 Hjørring station 

06.35 Frederikshavn, Lidl Hjørringvej 7.15 Brønderslev, Q8 

06.50 Frederikshavn Rutebilstation 7.35 Nørresundby, Kvickly Bouet 

07.05 Sæby, Circle K  7.50 Aalborg Busterminal, perron 10 

Inkluderet i prisen er: kaffe, rundstykker,  Guidet traktor tur, frokost med 1 øl/vand, 

aftenbuffet med kaffe og æblekage.. Drikkevarer til aftensmaden er for egen regning. 

 

Onsdag, den 7. august 

Tag med på en guidet tur, hvor vi oplever den smukke natur langs vestkysten. Formiddags-

kaffen drikkes ved Thorup Strand, kendt fra Gutterne på kutterne. Turen fortsætter forbi Frøstrup Lejren, vindmøl-

lerne og Hjardemål inden vi lander i Hanstholm. Her får vi en guidet tur ved Bunkermuseet inden vi spiser de med-

bragte madpakker.  Turen fortsætter langs kysten forbi Klitmøller og Vorupør til Vestervig Kirke, hvor der er guidet 

rundvisning. Vi serverer en kop kaffe og et stykke kage fra bussen inden turen fortsætter langs Limfjorden. Vi spi-

ser aftensmad i Østerild  og turen fortsætter ud over vejlerne inden v  er hjemme igen.  Guiden er med os hele 

dagen. 

 

Opsamling: 

6.20 Skagen station   7.00 Hirtshals Station 

6.40 Ålbæk gl Kro   7.20 Hjørring station  

7.05  Frederikshavn, Lidl Hjørringvej  7.45 Brønderslev, Q8 

7.20 Frederikshavn Rutebilstation 8.05 Nørresundby, Kvickly Bouet 

7.35 Sæby, Circle K   8.20  Aalborg  Busterminal, perron 10  

Inkluderet i prisen er : guide, formiddags-/eftermiddagskaffe, rundvisning ved Bunker-

museet og Vestervig Kirke, frokost og aftensmad inkl. 1 øl/vand. 

Thy 




