
Forårstur og generalforsamling Nationalpark Thy den 8-10 maj 2020

Se, hør om og smag på Thy

Velkommen til forårsturen vi glæder os til at være sammen med jer.
Vi skal bo på Nystrup Camping

Campingpladsen ligger i baglandet godt beskyttet for vestenvinden og alligevel kun et lille 
kvarter i gåafstand fra Klitmøller by, der også kendt som Cold Hawaii.
Nystrup Camping har givet os et tilbud på 4 overnatninger pr vogn, som er inkluderet i 
prisen. Når I ankommer, skal I selv aftale med campingpladsen hvornår I ønsker den ekstra 
nat. I kan selv bestemme om i vil udnytte den om onsdagen eller om søndagen.  Strøm og 
bad afregnes særskilt med campingpladsen. I får strømmålere ved ankomsten.

Programmet...

Torsdag den 7 maj
Vi begynder torsdag den 7 maj og vi holder info møde kl. 20 som vi plejer, med de 
medbragte varme hveder.
På campingpladsen er der et stort fællesrum, som vi har booket til klubben alle dagene.

Fredag den 8 maj
Fredag skal vi, i to grupper, besøge Bunker museet i Hanstholm, her får vi en guidet tur, 
hvor både den enorme 38 cm Kanon og Olsenbanden kommer på banen. Der er 12 km til 
Hanstholm og turen gøres i egen biler.

1. tur kl. 10.30 til ca 11.30 og 2. tur kl. 13 til ca.14
På info mødet deler vi os op i de to grupper.
Hanstholm har en spændende havn, flotte udsigtspunkter og et lille butikscenter. Turen op til
Hanstholm er i sig selv fantastisk, fordi vi kører på kystvejen gennem nationalparken. 

Om aftenen (ca kl. 18) skal vi smage på en af Thys specialiteter ”alt godt fra havet” fra Det 
gamle røgeri i Hanstholm.
Vi har bestilt en fiskeplatte Vesterha  vsbord   som vi henter og spiser sammen i fælleslokalet. 
Tag eget service med så fordeler vi opvasken :-). 

https://nationalparkthy.dk/
https://www.roegeriet.dk/media/1083/dgr-menukort-ud-2019.pdf
https://www.roegeriet.dk/media/1083/dgr-menukort-ud-2019.pdf
https://www.roegeriet.dk/
https://www.roegeriet.dk/
https://bunkermuseumhanstholm.dk/
http://www.nystrupcampingklitmoller.dk/


Hvis en af jer slet ikke er til Fisk, har restauranten også andre muligheder, giv bare besked 
til Tove (gerne før turen) så bestiller vi en anden platte til jer. Men det er et fantastisk 
spisested. Vi har prøvespist der.
 
Lørdag den 9 maj 
Lørdag skal vi på tur, vi skal se på, høre om og også smage på nationalparken ( vi kører igen
i egen biler) kl. 9.30 mødes vi med vores naturvejleder i fælleshuset på campingpladsen. 
Han vil fortælle om og tage os med for at vise os seværdigheder og udsigtspunkter. Vi 
slutter denne tur i Stenbjerg, hvor vi skal spise frokost kl. 12.30 på kroen og vi afholder 
generalforsamling der bagefter.

Stenbjerg Kro er berømt for sin anvendelse af alt det der lever og gror i nationalparken, og 
vi får serveret  deres berømte Nationalpark platte.

Kl. 14.15 afholdes generalforsamlingen som bestyrelsen står for.

Til aften kan vi spise sammen i fælleslokalet på campingpladsen, hvis der er rester fra 
Vesterhavsbordet  deler vi det suppleret med vores medbragte.   

Søndag den 10 maj
farvel og tak for denne gang og på gensyn i Saarburg til september. Vi mødes i fælleslokalet 
til et hyggeligt farvel. 

Prisen for denne herlighed er 1700 kroner for én vogn med to, og én vogn med én 850 
kroner.

Tilmelding på hjemmesiden, med bindende betaling på Hævetagsklubbens konto 5326-
254825 senest den 7.4.2020 

velmødt Bertel og Inger samt Tove og Niels

har I spørgsmål eller andet skriv til Bertel bkviborg@mail.dk eller Tove 
toveloftagerlaus@gmail.com

 

mailto:toveloftagerlaus@gmail.com
mailto:bkviborg@mail.dk
http://www.stenbjerg-kro.dk/menu/restaurant/

